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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -  
BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP  

VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN - 
BỘ Y TẾ - BỘ GIÁO DỤC  

VÀ ĐÀO TẠO 
 

Số: 27/2013/TTLT-BNNPTNT- 
BYT-BGDĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Hà Nội, ngày 31 tháng 5 năm 2013 

 
THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 

Hướng dẫn phân công, phối hợp giữa ba ngành 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục  

về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch  
và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 

 
Căn cứ Nghị định số 01/2008/NĐ-CP ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Nghị định số 75/2009/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 
năm 2009 của Chính phủ về việc sửa đổi Điều 3 của Nghị định số 01/2008/NĐ-CP 
ngày 03 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền 
hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;  

Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục 
và Đào tạo; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế;  

Căn cứ Quyết định số 135/2009/QĐ-TTg ngày 04 tháng 11 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc ban hành quy chế quản lý, điều hành thực hiện các 
chương trình mục tiêu quốc gia; 

Căn cứ Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015;  

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Y tế; Bộ 
trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Thông tư Liên tịch hướng dẫn phân công, 
phối hợp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 (sau đây gọi tắt là Chương trình). 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
Thông tư này hướng dẫn phân công và phối hợp giữa ba ngành Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục về thực hiện Chương trình mục tiêu quốc 
gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015. 

Điều 2. Nguyên tắc phối hợp 
1. Các cơ quan được giao nhiệm vụ có trách nhiệm phối hợp với các đơn vị 

liên quan nhằm bảo đảm Chương trình được thực hiện có hiệu quả. 
2. Bảo đảm tính chủ động, kịp thời, liên tục trong việc thực hiện Chương trình.  
3. Công tác phối hợp giữa các cơ quan trong việc thực hiện Chương trình tuân 

theo Nghị định số 144/2005/NĐ-CP ngày 16/11/2005 của Chính phủ quy định về 
công tác phối hợp giữa cơ quan hành chính nhà nước trong xây dựng và kiểm tra 
việc thực hiện chính sách, chiến lược, quy hoạch, kế hoạch.  

4. Các cơ quan thống nhất quyết định những vấn đề quan trọng của Chương 
trình trước khi trình Ban Chủ nhiệm hoặc Ban Điều hành Chương trình mục tiêu 
quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 
(sau đây gọi tắt là Ban Chủ nhiệm, Ban Điều hành). 

Điều 3. Nội dung phối hợp 
1. Xây dựng kế hoạch. 
2. Triển khai thực hiện kế hoạch.  
3. Giám sát, đánh giá, kiểm tra. 
4. Báo cáo kết quả thực hiện.  

 
Chương II 

QUY ĐỊNH VỀ NỘI DUNG PHỐI HỢP 
 

 Điều 4. Phối hợp trong xây dựng kế hoạch  
1. Ở Trung ương 
a) Hàng năm, các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch của Chương 

trình được phân công gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp chung;  
b) Sau khi có thông báo kinh phí của Chương trình, Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn chủ trì thống nhất với các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo xây dựng 
kế hoạch, phân bổ kinh phí cho các dự án. Các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo xây 
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dựng kế hoạch, phân bổ kinh phí các dự án do Bộ quản lý cho các địa phương gửi 
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

2. Ở địa phương 
a) Theo hướng dẫn của Bộ quản lý ngành, các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo 

xây dựng kế hoạch của Chương trình được phân công gửi Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn và Bộ quản lý ngành. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ 
trì tổng hợp và thống nhất với các ngành liên quan (Y tế, Giáo dục, Kế hoạch và 
Đầu tư, Tài chính) về kế hoạch của Chương trình trên địa bàn trình Ban Điều hành 
xem xét báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (sau đây 
gọi tắt là Ủy ban nhân dân tỉnh) gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 

b) Sau khi được Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn chủ trì cùng các Sở, ngành liên quan thống nhất tham mưu cho Ban 
Điều hành trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về giao chỉ tiêu và phân bổ kinh 
phí các dự án của Chương trình cho các đơn vị thực hiện.  

Điều 5. Phối hợp trong triển khai thực hiện kế hoạch  
1. Ở Trung ương 
Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục và Đào tạo:  
a) Thường xuyên phối hợp, theo dõi, chỉ đạo để việc thực hiện đúng tiến độ, 

nội dung và yêu cầu của Chương trình; 
b) Thống nhất ban hành các văn bản liên quan đến hướng dẫn thực hiện, đánh 

giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương trình. 
2. Ở địa phương 
a) Sau khi được Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao kế hoạch, Ban Điều hành 

Chương trình tổ chức cuộc họp để thống nhất kế hoạch triển khai của các ngành về 
mục tiêu, biện pháp, kinh phí thực hiện; 

b) Định kỳ sáu tháng hoặc đột xuất, Ban Điều hành Chương trình tỉnh tổ chức 
giao ban với các ngành liên quan để đánh giá tình hình thực hiện và đề ra các biện 
pháp triển khai cho thời gian tiếp theo. 

Điều 6. Kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện Chương trình 
1. Các ngành, các cấp có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình trong phạm vi quản lý của đơn vị: 
a) Ở Trung ương: Ít nhất mỗi năm một lần, Ban Chủ nhiệm tổ chức đoàn kiểm 

tra, giám sát, đánh giá liên ngành tại một số địa phương trên cả nước; 
b) Ở địa phương: Định kỳ sáu tháng một lần, Ban Điều hành Chương trình tỉnh 

tổ chức đoàn kiểm tra, giám sát, đánh giá liên ngành trên địa bàn của tỉnh. 
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2. Việc cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá được thực hiện theo Quyết 
định số 2570/2012/QĐ-BNN ngày 22 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn. 

Điều 7. Báo cáo kết quả thực hiện  
1. Các cơ quan thực hiện Chương trình có trách nhiệm báo cáo kết quả thực 

hiện gửi các cơ quan có trách nhiệm tổng hợp, cụ thể:  
a) Các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tổng hợp 

tình hình thực hiện Chương trình do Sở quản lý báo cáo Ban Điều hành tỉnh 
(thông qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) đồng thời báo cáo Bộ quản lý 
ngành để tổng hợp;  

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổng hợp tình hình thực hiện 
Chương trình trên địa bàn trình Ban Điều hành xem xét báo cáo Ban Chủ nhiệm 
Chương trình (thông qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn); 

c) Ở Trung ương, các Bộ: Y tế, Giáo dục và Đào tạo tổng hợp tình hình thực 
hiện Chương trình được phân công gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
tổng hợp chung trình Ban Chủ nhiệm Chương trình. 

2. Thời gian gửi báo cáo cho Ban Chủ nhiệm Chương trình được quy định 
như sau: 

a) Báo cáo sáu tháng đầu năm: được gửi trước ngày 30 tháng 7 cùng năm; 
b) Báo cáo năm: được gửi trước ngày 31 tháng 3 năm sau; 
c) Báo cáo kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;  
d) Báo cáo cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá được gửi trước ngày 31 

tháng 3 năm sau. 
3. Thời gian các Sở: Y tế, Giáo dục và Đào tạo gửi báo cáo cho Ban Điều hành 

tỉnh và các Bộ quản lý ngành quy định như sau: 
a) Báo cáo sáu tháng đầu năm: được gửi trước ngày 20 tháng 7 cùng năm; 
b) Báo cáo năm: được gửi trước ngày 21 tháng 3 năm sau; 
c) Báo cáo kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;  
d) Báo cáo cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá được gửi trước ngày 21 

tháng 3 năm sau. 
4. Thời gian huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi tắt là huyện) 

gửi báo cáo cho các Sở quy định như sau: 
a) Báo cáo sáu tháng đầu năm: được gửi trước ngày 10 tháng 7 cùng năm; 
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b) Báo cáo năm: được gửi trước ngày 11 tháng 3 năm sau; 
c) Báo cáo kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;  
d) Báo cáo cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá được gửi trước ngày 11 

tháng 3 năm sau. 
5. Thời gian xã, phường, thị trấn gửi báo cáo cho quy định như sau: 
a) Báo cáo sáu tháng đầu năm: được gửi trước ngày 01 tháng 7 cùng năm; 
b) Báo cáo năm: được gửi trước ngày 01 tháng 3 năm sau; 
c) Báo cáo kiểm tra vệ sinh nước sạch, nước ăn uống và nhà tiêu hộ gia đình: 

Thực hiện theo quy định hiện hành của Bộ Y tế;  
d) Báo cáo cập nhật theo Bộ chỉ số theo dõi đánh giá được gửi trước ngày 01 

tháng 3 năm sau. 
 

Chương III 
TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC NGÀNH  
VÀ ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP 

 
Điều 8. Trách nhiệm của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
1. Xây dựng, rà soát, bổ sung và ban hành hoặc trình các cơ quan có thẩm 

quyền ban hành các quy định về quản lý tài chính, kỹ thuật, chính sách khuyến 
khích ưu đãi đầu tư xây dựng, quản lý các công trình nước sạch nông thôn, quy 
chuẩn kỹ thuật của công trình, hướng dẫn về quản lý, khai thác, bảo vệ công trình, 
tạo điều kiện thuận lợi trong quá trình thực hiện Chương trình; rà soát, xây dựng 
cơ chế phối hợp giữa các Bộ, ngành, địa phương để thực hiện Chương trình có 
hiệu quả đúng mục tiêu. 

2. Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện quy 
hoạch, kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của Chương trình. 

3. Căn cứ tổng mức đầu tư của Chương trình được thông báo, chủ trì phối hợp 
với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dục và Đào tạo dự kiến 
phân bổ kinh phí của Chương trình về cơ cấu và mức phân bổ cụ thể của các dự án, 
tiểu dự án thành phần cho các Bộ, ngành, cơ quan Trung ương và các tỉnh, thành 
phố trực thuộc Trung ương phù hợp với mục tiêu, nhiệm vụ đã được phê duyệt.  

4. Tổ chức các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông về nước sạch và vệ 
sinh môi trường nông thôn, thống nhất và phát triển tài liệu truyền thông phù hợp; 
hướng dẫn đào tạo nguồn nhân lực chung cho Chương trình; phổ biến các loại hình 
cấp nước sạch, chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 
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5. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 
kinh phí, kỹ thuật cho Chương trình; thử nghiệm và nhân rộng các phương thức 
hoạt động mới, công nghệ mới, các mô hình cấp nước và vệ sinh thân thiện với 
môi trường có hiệu quả, bền vững. 

6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương 
trình; báo cáo theo quy định gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, 
Bộ Tài chính. 

7. Chủ trì, quản lý, thực hiện các dự án, tiểu dự án: 
a) Dự án 1 về cấp nước sinh hoạt và môi trường nông thôn, bao gồm: 
- Tiểu dự án 1: Cấp nước sinh hoạt;  
- Tiểu dự án 3: Xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 
b) Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát, đánh giá thực hiện 

Chương trình. 
Điều 9. Trách nhiệm của Bộ Y Tế 
1. Xây dựng, rà soát, bổ sung, ban hành các quy chuẩn kỹ thuật và giám sát 

việc thực hiện quy chuẩn về chất lượng nước dùng cho ăn uống và sinh hoạt, vệ sinh 
cá nhân, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình và công trình vệ sinh trạm y tế xã. Xây dựng 
cơ chế chính sách về tăng tỷ lệ nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và trạm y tế xã. 
Hướng dẫn, phổ biến, chỉ đạo công tác vệ sinh và xây dựng các công trình vệ sinh 
trạm y tế xã, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình ở nông thôn.  

2. Chỉ đạo Sở Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng các tỉnh xây dựng kế hoạch của 
ngành về Vệ sinh nông thôn.  

3. Xây dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của Dự án 2 về vệ sinh 
nông thôn và các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, nâng cao năng lực, 
kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia 
đình thuộc Dự án 3 về nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá.  

4. Chỉ đạo, tổ chức thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông về vệ sinh 
nông thôn; vệ sinh cá nhân, vệ sinh nhà tiêu hộ gia đình bao gồm phát triển tài 
liệu truyền thông, các mô hình, sáng kiến truyền thông vận động cộng đồng xây 
dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; thực hiện các hành vi vệ sinh có lợi cho 
sức khỏe. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực hiện hợp phần vệ sinh của 
Chương trình. Chỉ đạo, hướng dẫn thiết lập mạng lưới cán bộ làm công tác vệ 
sinh nông thôn của ngành Y tế và lựa chọn, huy động mạng lưới này vào công tác 
truyền thông của ngành.  

5. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ 
kinh phí, kỹ thuật cho lĩnh vực vệ sinh nông thôn, thử nghiệm và nhân rộng các 
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phương thức hoạt động mới, các công nghệ mới về vệ sinh nông thôn bảo đảm 
hiệu quả và bền vững. 

6. Chỉ đạo Trung tâm y tế dự phòng tỉnh kiểm tra, triển khai giám sát chỉ tiêu 
về vệ sinh (nhà tiêu hộ gia đình, cấp nước và nhà tiêu trạm y tế xã) theo Bộ chỉ số 
giám sát đánh giá.  

7. Chủ trì, quản lý, thực hiện các dự án, tiểu dự án: 
a) Chủ trì, quản lý, thực hiện Dự án 2 về vệ sinh nông thôn, gồm: 
- Tiểu dự án 1: Xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình; 
- Tiểu dự án 2: Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y 

tế xã;  
b) Quản lý thực hiện hợp phần: Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát 

đánh giá vệ sinh nông thôn, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho 
ăn uống, sinh hoạt và nhà tiêu hộ gia đình thuộc Dự án 3 về nâng cao năng lực, 
truyền thông và giám sát đánh giá.  

8. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương 
trình; báo cáo theo quy định gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

Điều 10. Trách nhiệm của Bộ Giáo dục và Đào tạo  
1. Xây dựng, rà soát, bổ sung và ban hành các văn bản quy định, quy chuẩn kỹ 

thuật xây dựng, thiết kế mẫu công trình nước sạch và vệ sinh trong trường học phù 
hợp với từng vùng, từng địa phương và từng đối tượng sử dụng cũng như việc 
quản lý sử dụng công trình. Hướng dẫn, phổ biến, giám sát việc thực hiện công tác 
xây dựng và kiểm tra sử dụng công trình cấp nước và vệ sinh trong trường học 
mầm non, trường học phổ thông. 

2. Hướng dẫn Sở Giáo dục và Đào tạo các tỉnh xây dựng kế hoạch của ngành 
nhằm bảo đảm việc thực hiện Chương trình có hiệu quả. 

3. Xây dựng kế hoạch tiểu dự án 2 thuộc dự án 1: Xây dựng công trình nước 
sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông và phân 
bổ kinh phí cho các Sở Giáo dục và Đào tạo sau khi được thông báo kinh phí của 
dự án.  

4. Tổ chức thực hiện các hoạt động đào tạo, thông tin, giáo dục và truyền thông 
về nước sạch, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường trong các trường học mầm non, 
trường học phổ thông. Hướng dẫn quản lý, sử dụng, bảo quản và nâng cấp công trình 
nước sạch và vệ sinh trường học để công trình được sử dụng hiệu quả, bền vững. 

5. Vận động các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong và ngoài nước hỗ trợ tài 
chính, kỹ thuật, công nghệ mới cho việc xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu 
hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông. 
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6. Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đánh giá, sơ kết, tổng kết thực hiện Chương 
trình; báo cáo theo quy định gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. 

7. Quản lý, thực hiện các dự án, tiểu dự án: 
a) Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1: Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp 

vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông;  
b) Tham gia quản lý, thực hiện Dự án 3: Nâng cao năng lực, truyền thông và 

giám sát đánh giá thực hiện Chương trình về nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh 
trong trường học mầm non, trường học phổ thông. 

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc 
Trung ương  

Giao Ban Điều hành chỉ đạo các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện theo trách 
nhiệm quản lý được phân công như sau: 

1. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
a) Tổng hợp chung mọi hoạt động của Chương trình. Thống nhất với Sở Kế 

hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính hướng dẫn các Sở, ngành, địa phương liên quan xây 
dựng kế hoạch tổng thể, kế hoạch hàng năm của Chương trình. Tổng hợp kế hoạch 
về mục tiêu, nhiệm vụ, nhu cầu kinh phí, đề xuất giải pháp thực hiện Chương trình 
trên địa bàn; 

b) Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện:  
- Dự án 1: Tiểu dự án 1 về cấp nước sinh hoạt và tiểu dự án 3 về xây dựng 

chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh;  
- Dự án 3: Hợp phần Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá 

Cấp nước sinh hoạt và xây dựng chuồng trại chăn nuôi hợp vệ sinh. 
c) Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết các dự án được phân công trên địa bàn tỉnh.  
2. Trách nhiệm của Sở Y tế 
a) Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh làm đầu mối xây dựng kế hoạch 

Dự án 2 về vệ sinh nông thôn và các hoạt động thông tin, giáo dục, truyền thông, 
nâng cao năng lực, kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt 
và nhà tiêu hộ gia đình thuộc Dự án 3 về nâng cao năng lực, truyền thông và giám 
sát đánh giá.  

Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt 
và nhà tiêu hộ gia đình, trạm y tế xã. Đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực thực 
hiện hợp phần vệ sinh của Chương trình. Thiết lập mạng lưới cán bộ làm công tác 
vệ sinh nông thôn của ngành y tế; lựa chọn, huy động hệ thống y tế thôn bản tham 
gia công tác tuyên truyền vận động thay đổi hành vi vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi 
trường, xây dựng và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh; 
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b) Chỉ đạo Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Kiểm tra, triển khai giám sát chỉ tiêu 
về vệ sinh (nhà tiêu hộ gia đình, cấp nước và nhà tiêu trạm y tế xã) theo Bộ chỉ số 
giám sát đánh giá; trực tiếp chỉ đạo thực hiện: 

- Dự án 2: Tiểu dự án 1 về xây dựng nhà tiêu hợp vệ sinh hộ gia đình và Tiểu 
dự án 2 về xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trạm y tế xã);  

- Dự án 3: Hợp phần Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá vệ 
sinh nông thôn; kiểm tra, giám sát chất lượng nước dùng cho ăn uống, sinh hoạt và 
nhà tiêu hộ gia đình. 

c) Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết dự án Vệ sinh nông thôn trên địa bàn tỉnh.  
3. Trách nhiệm của Sở Giáo dục và Đào tạo  
a) Xây dựng kế hoạch tiểu dự án: Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu 

hợp vệ sinh trong các trường học mầm non, trường học phổ thông. Chỉ đạo các đơn 
vị thực hiện thông tin, giáo dục, truyền thông để nâng cao nhận thức cho học sinh 
nhằm thay đổi hành vi về nước sạch và vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân trong 
các trường học mầm non, trường học phổ thông; 

b) Trực tiếp quản lý, tổ chức thực hiện:  
- Tiểu dự án 2 thuộc Dự án 1: Xây dựng công trình nước sạch và nhà tiêu hợp 

vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông;  
- Dự án 3: Hợp phần Nâng cao năng lực, truyền thông và giám sát đánh giá 

nước sạch và vệ sinh trong các trường học mầm non, trường học phổ thông. 
c) Chỉ đạo tổ chức sơ kết, tổng kết tiểu dự án Xây dựng công trình nước sạch và 

nhà tiêu hợp vệ sinh trường học mầm non, trường học phổ thông trên địa bàn tỉnh. 
4. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân huyện 
a) Phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo các phòng, ban của huyện, và 

Ủy ban nhân dân xã triển khai thực hiện Chương trình trên địa bàn.  
b) Giao Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hoặc một đơn vị khác làm 

đầu mối phối hợp thực hiện Chương trình. 
5. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã 
Chỉ đạo các đơn vị, cá nhân liên quan và các hộ gia đình triển khai thực hiện 

Chương trình trên địa bàn theo hướng dẫn của các cấp, các ngành. 
 

Chương IV 
TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 
Điều 12. Tổ chức thực hiện 
1. Ở Trung ương 
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a) Ban Chủ nhiệm chỉ đạo, điều hành, tổ chức hướng dẫn các Bộ, ngành và địa 
phương thực hiện hiệu quả Chương trình; 

b) Giúp việc Ban Chủ nhiệm có Văn phòng thường trực đặt tại Tổng cục 
Thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn). Cục Quản lý môi trường y tế 
(Bộ Y tế) và Vụ Công tác học sinh sinh viên (Bộ Giáo dục và Đào tạo) là hai cơ 
quan đầu mối thuộc Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Văn phòng 
thường trực; 

c) Văn phòng thường trực cùng các cơ quan đầu mối phối hợp giao ban mỗi 
quý một lần để đánh giá tình hình thực hiện và đề xuất biện pháp thực hiện kế 
hoạch trong thời gian tiếp theo, Trung tâm quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn, Văn phòng đối tác (thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) 
tham gia giao ban.  

2. Ở địa phương 
a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh thành lập Ban Điều hành theo quy định tại 

Quyết định số 366/QĐ-TTg ngày 31 tháng 3 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc phê duyệt Chương trình mục tiêu quốc gia Nước sạch và Vệ sinh môi 
trường nông thôn giai đoạn 2012 - 2015 để giúp Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực 
hiện Chương trình trên địa bàn; 

b) Giúp việc cho Ban Điều hành có Văn phòng thường trực là một cơ quan 
thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (Trung tâm Nước sinh hoạt và Vệ 
sinh môi trường nông thôn tỉnh hoặc Chi cục Thủy lợi). Sở Y tế cử Trung tâm Y tế 
dự phòng tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cử một đơn vị phù hợp làm đầu mối phối 
hợp với Văn phòng thường trực;  

c) Văn phòng thường trực cùng các cơ quan được giao làm đầu mối giao ban 
mỗi quý một lần.  

Điều 13. Điều khoản thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 7 năm 2013.  
2. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các cơ quan 

phản ánh kịp thời về các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Y tế, Giáo dục 
và Đào tạo để phối hợp xem xét, giải quyết./. 
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