
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NN 

V/v rà soát và thực hiện các chỉ tiêu 

nước sinh hoạt thuộc tiêu chí về 

môi trường và an toàn thực phẩm 

trong xây dựng nông thôn mới, 

nông thôn mới nâng cao. 

Cao Lộc, ngày     tháng 4 năm 2022 

  

Thực hiện Công văn số 521/TTN-SNN, ngày 31/3/2022 của Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn về việc thực hiện các chỉ tiêu nước sạch thuộc tiêu chí về môi 

trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao. 

UBND huyện đề nghị Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các xã 

thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

Kiểm tra, hướng dẫn, đôc đốc các xã rà soát; tổng hợp tham mưu cho UBND 

huyện báo cáo kết quả rà soát và thực hiện các chỉ tiêu nước sinh hoạt thuộc tiêu chí 

về môi trường và an toàn thực phẩm trong xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới 

nâng cao gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đảm bảo thời gian quy định. 

2. Ủy ban nhân dân các xã 

- Rà soát, thống kê chất lượng sử dụng nước của các hộ gia đình và các công 

trình nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn xã (Các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới rà 

soát theo biểu số 01, 03; các xã chưa đạt chuẩn nông thôn mới rà soát theo biểu số 02, 

03 gửi kèm), gửi về UBND huyện (Qua phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 

trước ngày 12/4/2022 để tổng hợp gửi cấp tỉnh. 

- Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh, bảo vệ nguồn nước, 

tránh khỏi ô nhiễm, sử dụng nước tiết kiệm. 

UBND huyện đề nghị phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các 

xã khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Thịnh 

Kính gửi:   

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

- Ủy ban nhân dân các xã. 



NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN THỰC HIỆN BẢO VỆ NGUỒN NƯỚC, 

TRÁNH Ô NHIỄM 

+ Tuyên truyền, vận động người dân thường xuyên vệ sinh nguồn nước, thường 

xuyên vệ sinh bể chứa và các dụng cụ chứa nước; kiểm tra các công trình cấp nước và 

khắc phục các nguyên nhân nhiễm bẩn; 

+ Đối với giếng khoan: Phải đặt cách xa nhà tiêu, chuồng trại gia súc hoặc các 

nguồn gây ô nhiễm khác; sân giếng khoan phải làm bằng bê tông hoặc lát gạch, đá, 

không bị nứt nẻ để hạn chế nguồn gây bẩn xâm nhập vào nguồn nước; 

+ Đối với giếng đào: Phải đặt cách nhà tiêu, chuồng trại gia súc hoặc các nguồn 

gây ô nhiễm khác ít nhất 10m, thành giếng cao tối thiểu 0,6m, được xây bằng gạch, đá 

và thả ống buy sâu ít nhất 3m kể từ mặt đất; sân giếng phải làm bằng bê tông hoặc lát 

gạch, đá, không bị nứt nẻ hạn chế nguồn gây bẩn xâm nhập vào nguồn nước; 

+ Đối với công trình cấp nước tập trung hoặc nước dẫn từ khe phải lấy nguồn 

nước không bị ô nhiễm bởi các chất thải con người, động vật, hóa chất, thuốc bảo vệ 

thực vật hoặc các chất thải công nghiệp, làng nghề…; không vứt rác, chăn thả gia súc, 

canh tác khu vực đầu nguồn nước, rào chắn xung quanh khu vực đầu nguồn nước 

nhằm bảo vệ nguồn nước; 

+ 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 đem vứt ở đúng nơi quy định để đảm bảo 

vệ sinh môi trường và được các đơn vị thu gom xử lý; việc xây dựng các hầm vệ sinh 

cần được lắp đặt chính xác, đảm bảo không có bất cứ chất thải nào chảy ra đất và môi 

trường xung quanh gây ô nhiễm; 

- Vật liệu lọc và các thiết bị lưu trữ nước cần được vệ sinh định kỳ và che chắn 

để tránh tái nhiễm nguồn nước đã xử lý; 

- Đối với các xã có công trình cấp nước tập trung 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. 

* Lưu ý: Tuyệt đối không được sử dụng nước được thu hứng từ mái có cấu tạo 

bằng Tấm lợp fibro xi măng cho mục đích ăn uống. 
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