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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và
vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
Căn cứ Công văn số 2234/SNN-TTN ngày 12/7/2018 của Sở Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn Bình Thuận, về việc triển khai thực hiện Bộ chỉ số theo dõi –
đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường năm 2018.
Để triển khai thực hiện Bộ chỉ số năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết
được đảm bảo tính chính xác, phù hợp với tình hình thực tế và đúng thời gian báo
cáo về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Bình Thuận, đồng thời đảm bảo
công tác giải ngân nguồn kinh phí được cấp; UBND thành phố xây dựng kế hoạch
triển khai thực hiện như sau:
I. Mục đích:
- Tiếp tục thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn năm 2018, nhằm đánh giá thực trạng và xây dựng cơ sở dữ liệu về
nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn hàng năm trên địa bàn thành phố Phan
Thiết; phục vụ cho sự chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành từ Trung ương đến
địa phương, đặc biệt là giúp UBND thành phố Phan Thiết trong việc hoạch định các
chính sách, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.
- Để có cơ sở thẩm định, đánh giá kết quả thực hiện các Tiểu tiêu chí: 17.1,
17.6 và 17.7 thuộc tiêu chí 17 về môi trường và an toàn thực phẩm của Bộ tiêu chí
Quốc gia Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) tại các
xã nông thôn mới năm 2018 trên địa bàn thành phố Phan Thiết.
II. Về công tác điều tra, cập nhật số liệu năm 2018:
1. Về nội dung điều tra, cập nhật số liệu Bộ chỉ số:
- Năm 2018 không thực hiện điều tra số liệu đối với các hộ gia đình đã có
nguồn nước hợp vệ sinh và nhà tiêu hợp vệ sinh; chỉ điều tra số liệu đối với các hộ
có nguồn nước và nhà tiêu chưa hợp vệ sinh (lấy số liệu năm 2017 làm chuẩn).
- Phân công cán bộ, công chức đã tham gia thực hiện Bộ chỉ số trong các năm
vừa qua tiếp tục cập nhật Bộ chỉ số năm 2018 (trường hợp cán bộ, công chức điều
tra thay đổi phải được tập huấn, hướng dẫn kỹ trước khi thực hiện công tác điều tra
để đảm bảo tính chính xác theo quy định).
- Tiếp nhận báo cáo của UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra, đối chiếu
với số liệu năm 2017 và các giải trình nguyên nhân tăng giảm đột biến tại UBND
các phường, xã.
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- Bổ sung biểu mẫu, in ấn tài liệu cho cán bộ khu phố, thôn trong quá trình
điều tra số liệu Bộ chỉ số năm 2018.
- Báo cáo số liệu, giải thích rõ các nguyên nhân tăng hoặc giảm đột biến các
chỉ số trong Bộ chỉ số và gửi về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 01/10/2018
để phòng tổng hợp và báo cáo UBND thành phố.
* Lưu ý: Chi tiết tài liệu hướng dẫn và Biểu mẫu thực hiện Bộ chỉ số năm
2018, đề nghị UBND các phường, xã tải file tại địa chỉ:
http://nuocnongthonbinhthuan.vn/BoChiso/BoChiSoMain.aspx.
2. Về đối tượng điều tra, khảo sát thu thập thông tin:
Đối tượng điều tra, khảo sát thu thập thông tin: Toàn bộ hộ gia đình có nguồn
nước và nhà tiêu chưa hợp vệ sinh trên địa bàn thành phố phan Thiết.
III. Về công tác điều tra, khảo sát thu thập thông tin:
1. Từ tháng 8/2018 đến tháng 9/2018: Cán bộ khu phố/thôn tiến hành điều
tra, thu thập số liệu và tổng hợp số liệu báo cáo về UBND phường, xã.
2. Từ tháng 9/2018 đến ngày 01/10/2018: Cán bộ phụ trách tiếp nhận báo
cáo của các khu phố/thôn; tiến hành rà soát, kiểm tra đảm bảo độ chính xác, trung
thực của số liệu, so sánh, tổng hợp và đối chiếu với số liệu của năm trước theo
hướng dẫn; trường hợp thôn, khu phố có số liệu tăng, giảm đột biến phải đề nghị rà
soát, kiểm tra lại; đồng thời tổng hợp, tham mưu báo cáo số liệu của phường, xã gửi
về Phòng Kinh tế thành phố.
3. Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 30/10/2018:
Chuyên viên phụ trách thực hiện Bộ chỉ số của Phòng Kinh tế thành phố tiếp
nhận báo cáo của UBND các phường, xã tiến hành kiểm tra, so sánh, tổng hợp và
đối chiếu với số liệu của năm 2017; trường hợp UBND các phường, xã có số liệu
điều tra tăng, giảm đột biến phải đề nghị rà soát, kiểm tra lại đồng thời đánh giá
hiện trạng, nguyên nhân tăng hoặc giảm các chỉ số trong Bộ chỉ số hàng năm; tổng
hợp, báo cáo số liệu Bộ chỉ số trình UBND thành phố phê duyệt gửi về Sở Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn (thông qua Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi
trường nông thôn).
4. Từ ngày 30/10/2018 đến ngày 30/12/2018: Quyết toán kinh phí thực hiện
Bộ chỉ số năm 2018.
IV. Về kinh phí thực hiện:
1. Từ nguồn kinh phí sự nghiệp của Chương trình mục tiêu Quốc gia xây
dựng nông thôn mới năm 2018 thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước sạch
và vệ sinh môi trường nông thôn đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết
định số 1238/QĐ-UBND ngày 16/5/2018, và các nguồn kinh phí khác.
2. Đối với thanh toán nợ thực hiện Bộ chỉ số năm 2017 của 14 phường: Hồ sơ
hóa đơn, chứng từ thực hiện phải phát sinh trong năm 2017. Hồ sơ thanh toán năm
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2017 phải chuyển cho Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 10/9/2018 tổng hợp,
gửi Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn.
V. Tổ chức thực hiện:
1. UBND các phường, xã có trách nhiệm:
- Phân công 01(một) lãnh đạo UBND các phường, xã phụ trách, chịu trách
nhiệm chỉ đạo, giám sát và kiểm tra quá trình thực hiện Bộ chỉ số theo dõi - đánh
giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, nhắc
nhở các cán bộ trực tiếp điều tra ở khu phố/thôn lưu giữ các phiếu điều tra qua từng
năm để có cơ sở tiếp tục điều tra cho các năm kế tiếp.
- Chỉ đạo 01 (một) cán bộ thực hiện nhiệm vụ hướng dẫn, đôn đốc các thôn,
khu phố, thực hiện công tác điều tra, khảo sát thực tế; thu thập thông tin theo yêu
cầu của các biểu mẫu; kiểm tra tính chính xác của số liệu thu thập; đồng thời trực
tiếp theo dõi, cập nhật Bộ chỉ số theo dõi - đánh giá nước sạch và vệ sinh môi
trường nông thôn hàng năm. Giúp UBND phường, xã tổng hợp báo cáo UBND
thành phố Phan Thiết (thông qua Phòng Kinh tế) chậm nhất là ngày 01/10/2018.
- Phân công Trưởng ban điều hành khu phố, thôn hoặc Phó ban điều hành
khu phố, thôn hoặc 01 cán bộ có đủ năng lực và điều kiện để thực hiện nhiệm vụ
thu thập số liệu, theo dõi và đánh giá các chỉ số từng hộ gia đình, cập nhật số liệu
cho các năm tiếp theo; tổng hợp báo cáo số liệu của thôn, khu phố hàng năm.
- Riêng UBND 04 xã Thiện Nghiệp, Tiến Thành, Phong Nẫm, Tiến Lợi xây
dựng nông thôn mới (NTM) cập nhật, tổng hợp số liệu Bộ chỉ số năm 2018 báo cáo
về Phòng Kinh tế thành phố trước ngày 15/9/2018 và có cơ sở thẩm định, đánh giá
kết quả thực hiện các Tiểu tiêu chí: 17.1, 17.6 và 17.7 thuộc tiêu chí 17 tại các xã
nông thôn mới năm 2018.
- Hướng dẫn khu phố, thôn trong việc cập nhật số liệu tại biểu 2.0 (Thu nhập
– cập nhật số liệu vệ sinh môi trường hộ gia đình). Lưu ý: Trong năm 2018, cập
nhật thêm nhà tắm (NT); bể chứa nước (BC); 3 sạch: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ
theo tài liệu hướng dẫn thực hiện Bộ chỉ số - hộ gia đình năm 2018 và ghi ký hiệu
vào cột 18 (Ghi chú).
2. Phòng Kinh tế thành phố có trách nhiệm:
- Phối hợp chặt chẽ với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông
thôn Bình Thuận tổ chức, triển khai hướng dẫn cán bộ phường, xã và khu phố, thôn
tổ chức khảo sát, thu thập và báo cáo số liệu thực hiện Bộ chỉ số - đánh giá nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn.
- Thường xuyên đôn đốc UBND các phường, xã về công tác thu thập, tổng
hợp, kiểm tra, báo cáo, lưu trữ số liệu thực hiện Bộ chỉ số theo dõi – đánh giá nước
sạch và vệ sinh môi trường nông thôn. Thời gian, tổng hợp báo cáo và gửi các phiếu
điều tra về Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn Bình Thuận
trước ngày 30/10/2018.
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- Tiếp nhận, quản lý và thanh toán các chi phí liên quan cho cán bộ thành
phố, phường, xã và khu phố, thôn trong quá trình thực hiện Bộ chỉ số theo dõi đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn năm 2018 theo quy định hiện
hành.
3. Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố có trách nhiệm:
Phối hợp với Phòng Kinh tế thành phố tham mưu cho UBND thành phố cấp
phát kinh phí đúng thời gian theo kế hoạch đề ra, đồng thời có trách nhiệm hướng
dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc thanh, quyết toán kinh phí theo quy định hiện hành.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan liên quan và Chủ tịch UBND các phường,
xã nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá trình triển khai có gì vướng mắc, báo
cáo về UBND thành phố (thông qua Phòng Kinh tế thành phố) để được chỉ đạo giải
quyết./.
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