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V/v vệ sinh nguồn nước tại các 

thôn, xã phấn đấu về đích nông 

thôn mới năm 2020.  

Cao Lộc, ngày          tháng 8  năm 2020 

  

 Kính gửi:  UBND các xã: Xuất Lễ, Tân Liên, Mẫu Sơn, Cao Lâu, 

Thanh Lòa, Bảo Lâm. 

                          

Thực hiện Công văn số 1343/SNN-TTN ngày 20/8/2020 của Sở Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc thực hiện vệ sinh nguồn nước tại các thôn, 

xã phấn đấu về đích nông thôn mới năm 2020. Qua kết quả lấy mẫu nước xét 

nghiệm tại các thôn, xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 chưa đạt theo 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia (QCVN: 02/2009/BYT), nguyên nhân không đạt của 

các mẫu nước là do chỉ tiêu vi sinh (vi khuẩn E.coli và coliform) vượt quá mức 

giới hạn cho phép; Trước tình hình đó để xử lý nước bị nhiễm vi sinh (E. coli và 

Coliforms) đồng thời đạt chỉ tiêu 17.1 thuộc tiêu chí số 17 và chỉ tiêu 12.1 thuộc 

tiêu chí 12 trong xây dựng nông thôn mới, UBND huyện yêu cầu UBND các xã 

khẩn trương thực hiện tốt một số nội dung  sau: 

1. Tuyên truyền tới người dân trên địa bàn tiến hành kiểm tra giếng, các 

công trình cấp nước tập trung  và công trình cấp nước nhỏ lẻ hộ gia đình và khắc 

phục các lỗi nhiễm bẩn nếu có thể. 

2. Giữ gìn vệ sinh môi trường, không xả chất thải, nước thải ra môi trường 

xung quanh, rác thải sinh hoạt cần được phân loại và đem vứt ở đúng nơi quy định 

để đảm bảo vệ sinh môi trường và được thu gom đi xử lý. Việc xây dựng các hầm 

nhà vệ sinh cần được lắp đặt chính xác, đảm bảo không có bất cứ chất bẩn nào có 

thể chảy ra đất và gây ô nhiễm nước. Tích cực thực hiện công tác bảo vệ nguồn 

nước tránh khỏi ô nhiễm đối với từng loại hình cấp nước như sau: 

- Đối với giếng khoan: Cần phải di chuyển hoặc xây mới giếng nằm cách xa 

nhà tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác; sân giếng khoan cần phải 

đổ bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ để hạn chế tối đa nước mặt ô 

nhiễm ngấm xuống giếng khoan. 

- Đối với giếng đào: Cần phải di chuyển hoặc xây mới giếng nằm cách nhà 

tiêu, chuồng gia súc hoặc nguồn gây ô nhiễm khác ít nhất 10m, thành giếng cao tối 

thiểu 0,6m (so với mặt đất) được xây bằng gạch, đá và thả ống buy sâu ít nhất 3 m 

kể từ mặt đất; sân giếng phải đổ bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, không bị nứt nẻ để 

hạn chế tối đa nước mặt ô nhiễm ngấm xuống giếng đào.  

- Đối với công trình cấp nước tập trung hoặc nước dẫn từ khe về (kể cả công 

trình dẫn nước nhỏ lẻ): Nguồn nước lấy phải đảm bảo không bị ô nhiễm bởi các 

chất thải của người hoặc động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ thực vật hoặc các chất 

thải công nghiệp; không vứt rác, canh tác, chăn thả gia súc khu vực đầu nguồn 



 

nước, rào chắn xung quanh khu vực nguồn nước nhằm bảo vệ nguồn nước; phải 

đảm bảo trong bán kính 100 mét không tồn tại các khu vực gây nhiễm bẩn nguồn 

nước như bãi rác, chuồng động vật, trang trại. Đối với các nguồn nước đang sử 

dụng, cần thực hiện vệ sinh khu vực đầu nguồn, đảm bảo các điều kiện như trên để 

giảm thiểu tối đa việc nhiễm bẩn nguồn nước.  

3. Các vật liệu lọc nước và thiết bị lưu trữ nước cần được vệ sinh định kỳ và 

che chắn để tránh tái nhiễm nguồn nước đã xử lý. 

4. Đun sôi nước trước khi ăn uống; khử trùng nước bằng Clo, đèn tia cực tím 

UV hoặc sử dụng hóa chất Chloramin B (Sử dụng 3g bột Cloramin B 25% khử 

trùng 1m3 nước; Nước sau khi khử trùng để thoáng 30 phút mới sử dụng). Nước 

sau khi khử trùng hoặc đun sôi vẫn phải đảm bảo quá trình lưu chứa hợp vệ sinh 

đậy nắp và vệ sinh vật chứa nước thường xuyên. 

5. Nên sử dụng nước uống đóng chai, nước uống tinh khiết, nước được lọc 

từ máy lọc nước để nấu ăn hoặc uống trong điều kiện chưa khắc phục được việc ô 

nhiễm nguồn nước. 

Lưu ý: Tuyệt đối không được sử dụng nước được thu hứng từ mái fibro xi 

măng cho mục đích ăn uống. 

6. Đối với các xã có công trình cấp nước tập trung cần thành lập Ban quản lý 

nước, tổ chức thu tiền sử dụng nước của người dân để phục vụ công tác quản lý, 

duy tu, sửa chữa công trình để đảm bảo công trình hoạt động hiệu quả, bền vững; 

cải tạo, sửa chữa công trình đảm bảo công trình có ít nhất 60% số hộ gia đình được 

sử dụng nước theo thiết kế được duyệt. 

UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực 

hiện./. 

           

 Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó CT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện,  

- Phòng NN&PTNT; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng   Quy 

 

https://truongtien.com.vn/den-uv/
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