
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
THÀNH PHỐ HÒ CHÍ MINH Độc lập - Tự do - Hạnh phúc ' 

Số: /NQ-HĐND Thành phổ Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 7 năm 2015 

NGHỊ QUYẾT 
về đảm bảo thực hiện hoàn thành chỉ tiêu 100% 

các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước họp vệ sinh 
trong năm 2015 theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 

của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa VTTT 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 
KHÓA VIH, KỲ HỌP THỨ 18 

(Từ ngày 28 đến ngày 30 tháng 7 năm 2015) 

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 năm 2003; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng 
nhân dân thành phố về nhiệm vụ kinh tế - văn Hóa - xã hội năm 2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2014 về chương 
tình hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố năm 2015; 

^ Xét Báo cáo số 385/BC-HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Thường trực 
Hội đồng nhân dân thành phố về giám sát tình hình triển khai, thực hiện chỉ tiêu 
phấn đấu 100% các hộ dân thành phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ 
sinh theo Nghị quỵết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng 
nhân dân thành phố Khóa vin và ý kiến của đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố, 

QUYÉT NGHỊ: 
Điều 1. Hội đồng nhân dân thành phố tán thành Báo cáo giám sát số 385/BC-

HĐND ngày 27 tháng 7 năm 2015 của Thường trực Hội đồng nhân dân thành phố 
về giám sát tình hình ữiển khai, thực hiện chỉ tiêu phấn đấu 100% các hộ dân thành 
phố được sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ siĩủi theo Nghị quyết số 28/NQ-
HĐND ngày 12 tháng 12 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa vin. 

Ghi nhận sự nổ lực với quyết tâm chính trị cao của ủy ban nhân dân thành 
phố ừiển khai thực hiện chương trình cung cấp nước sạch cho nhân dân trong 6 
tháng đầu năm 2015, có kế hoạch, lộ trình và giải pháp cụ thể để đầu tư nhiều hình 
thức cung cấp nước sạch cho nhân dân thành phố. 

Điều 2. Để hoàn thành chỉ tiêu "100% hộ dân thành phố được cấp nước sạch 
hoặc nước họp vệ sinh" theo Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 12 tháng 12 năm 
2014 của Hội đồng nhân dân thành phố Khóa vni và thực hiện lộ iTÌnh hạn chế, 
tiến tới chấm dứt việc khai thác nước ngầm, Hội đồng nhân dân thành phố đề nghị 
ủy ban nhân dân thành phố tập trang thực hiện một số nội dung, giải pháp từ nay 
đến cuối năm 2015 như sau: 

1. Tiếp tục triển khai kế hoạch cung cấp nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh cho 
người dân trên địa bàn thành phố. 
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1.1. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo cung cấp nước sạch hoặc nước 
hợp vệ sinh đạt tiêu chuẩn quốc gia đến từng hộ dân; tập trung giải quyết cung cấp 
nước sạch cho 358ế351 hộ dân chưa được sử dụng nước sạch theo thống kê đã báo 
cáo. Tổ chức rà soát, thống kê, phân loại hộ dân đe có giải pháp cung cấp nước sạch 
phù họp với điều kiện phân bố dân cư trên từng địa bàn; xây dựng các bể chứa, bồn 
chứa, ừạm cung cấp nước sạch cho người dân ở các khu vực dân cư tập trung; đảm 
bảo cung cấp nước đáp ứng yêu cầu của người dân tại các khu vực lắp đặt bồn, bể 
chứa nước; lắp đặt hệ thống lọc nước theo công nghệ mới tại các hộ dân sống phân 
tán; và giải pháp lâu dài là đầu tư phát triển phủ kín mạng lưới cấp nước. 

1.2. Thống nhất định mức sử dụng nước, giá tiền ừên một m3 nước. Chất 
lượng, tiêu chuẩn giữa hộ dân nội thành và hộ dân ngoại thành phải như nhau. Xây 
dựng kế hoạch thay thế dần hệ thống đường ống cấp nước không đảm bảo tiêu 
chuẩn để đảm bảo chất lượng nước và giảm thất thoát nước. Thực hiện nghiêm túc 
chế độ kiểm tra, xét nghiệm chất lượng nước định kỳ ở các khu vực sử dụng nước 
giếng khoan và công khai kết quả để người dân biết 

1.3. Đẩy mạnh xã hội hóa cung cấp nước sạch ừên địa bàn thành phố; thực 
hiện cổ phần hóa theo hướng nhả nước đảm nhận những khâu khó khăn quan trọng 
mà người dân không làm được; tổ chức đấu thầu công khai đế chọn các đơn vị tham 
gia cung cấp nước sạch đảm bảo yêu cầu về chất lượng, định mức và giảm thất 
thoát nước. 

lễ4. Nguồn vốn thực hiện từ ngân sách nhà nước, vốn doanh nghiệp và vốn 
của các hộ dân được gắn thiết bị lọc nước theo nguyên tắc vốn ngân sách nhà nước 
dùng phát triển mạng lưới cấp 1; cấp hỗ trợ chi phí vận chuyển nước; cải tạo trạm 
hiện hữu và xây dựng mói ừạm cấp nước; lắp đặt bồn nước tập trung; cấp bù lãi 
kích cầu mạng cấp 2; đối với việc đầu tư cung cấp thiết bị lọc nước công nghệ mới 
đến từng hộ dân (ở phân tán) thì cho vay kích cầu và có lộ trình trả dần hàng năm. 
Chỉ đạo ủy ban nhân dân các quận, huyện làm chủ đầu tư tổ chức đấu thầu công 
khai, rộng rãi về cung cấp thiết bị lọc nước đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định. 

2Ế Chi đạo ủy ban nhân dân các quận, huyện chịu trách nhiệm vận động các 
hộ dân đồng thuận bàn giao mặt bằng xây dựng bể chứa, bồn chứa, ữạm cung cấp 
nước cho nhân dân ở các khu vực dân cư không tập trung; xác định vị ừí xây dựng, 
lắp đặt bảo đảm hiệu quả cung cấp nước sạch đến các hộ dân; rà soát, xác định, 
cung cấp số liệu chính xác về số lượng, vị trí đặt bồn nước tập trung, số hộ dân phải 
đặt thiết bị lọc nước để sử dụng lâu dài, do không đưa đường ống nước vào được, 
không sử dụng nước từ bồn được; hướng dẫn công tác quản lý tại các đồng hồ tổng 
và bồn chứa nước tại các khu dân cư. 

3. Tập trang vận động, tuyên truyền dưới nhiều hình thức (có tài liệu tuyên 
truyền chuẩn và thống nhất); chỉ đạo công tác vận động tuyên truyền để nhân dân 
hiểu được ý nghĩa, tiện ích của việc dùng nước sạch; tự giác chấp hành các quy 
đinh khai thác, sử dụng nguồn nưóc và kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện lộ trình cấp 
nước, bảo đảm chất lượng nước theo đúng quy định, giảm dần việc khai thác nước 
ngầm. Vận động, giải thích để các hộ dân thực hiện tốt những hướng dẫn của các cơ 
quan chức năng trong việc thực hiện các giải pháp xử lý nước qua hệ thống lắng lọc 
và kiểm ừa việc thực hiện các hướng dẫn đến từng hộ gia đình. 

4. Chi đạo Công an thành phố xem xét thời gian xác nhận tạm trú, tạm vắng 
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hợp lý để tạo điều kiện cho các hộ dân sống tại các khu nhà trọ được đăng ký định 
mức nước sinh hoạt. 

Điều 3. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội thành 
phố cùng tham gia vận động nhân dân sử dụng nước sạch hoặc nước hợp vệ sinh 
để bảo đảm sức khỏe cho người dân; tích cực hỗ trợ việc triển khai lắp đặt bồn 
chứa nước, gắn đồng hồ tổng, thí điểm lắp đặt thiết bị xử lý nưởc tại hộ gia đình; 
phối hợp chính quyền địa phương giám sát việc thi công thực hiện các biện pháp 
cung cấp nước sạch, chất lượng nước sạch, giá nước và định mức sử dụng nước 
đúng quy định đến từng hộ dân. 

Điều 4ế Giao ủy ban nhân dân thành phố chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện 
Nghị quyết này và báo cáo kết quả tại kỳ họp Hội đồng nhân dân cuối năm 2015. 

Điều 5. Thường trực, các Ban và đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tiếp 
tục giám sát chặt chẽ quá trình tổ chức ứiển khai thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh khóa 
vni, kỳ họp thứ 18 thông qua ngày 30 tháng 7 năm 2015./. 

N(ri nhận: CHỦ TỊCH 
- ủy ban thường vụ Quốc hội; " 
- Văn phòng Quốc hội; Ban Công tác đại biểu QH; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Cục kiểm ừa văn bản - Bộ Tư pháp; 
- Thường trực Thành ủy; 
- Thường trực Hội đồng nhân dân Thành phố; 
- Thường trực ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Ban Thường trực UBMTTQVN Thành phố; 
- Đoàn Đại biểu Quốc hội Thành phố; 
- Đại biểu Hội đồng nhân dân Thàxủi phố; 
- Văn phòng Thành ủy; 
- Văn phòng ủy ban nhân dân Thành phố; 
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và EẸĐNDTP; 
- Các Sở, ban, ngành Thành phố; 
- Chủ tịch UBND, UBMTTQ VN các quận, huyện; 
- Chủ tịch HĐND xã, thị ữấrt; 
- Trung tâm công báo; 
-Lưu: VT. 
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