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THÔNG TƯ  
Quy định việc quản lý, sử dụng 

và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản nhà nước ngày 03 tháng 6 năm 2008;

Căn cứ Nghị định số 52/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 6 năm 2009 của Chính 
phủ quy  định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý, sử 
dụng tài sản nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 thảng 7 năm 2007 của 
Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 
124/2011/NĐ-CP ngày 28 thảng 12 năm 2011 của Chính phủ vê sửa đổi, bổ sung 
một số điều Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 thảng 7 năm 2007 của Chính 
phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch;

Căn cứ Nghị định số 118/2008/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2008 của 
Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ 
Tài chính;

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 thá ng 11 năm 2009 của 
Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản 
lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý công sản,

Sau khi thống nhất với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng 
Bộ Tài chính ban hành Thông tư quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công 
trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Thông tư này quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình 
cấp nước sạch nông thôn tập trung, gồm:

a) Công trình cung cấp nước sạch cho dân cư nông thôn được đầu tư toàn 
bộ hoặc một phần từ ngân sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước;



công trình được xác lập sở hữu nhà nước.

b) Công trình đồng thời cung cấp nước sạch cho dân cư đô thị và dân cư 
nông thôn được đầu tư từ các nguồn vốn:

- Chương trình Mục tiêu quốc gia về nước sạch và vệ sinh môi trường 
nông thôn;

- Chương trình Hỗ trợ đất sản xuất, đất ở, nhà ở và nước sinh hoạt cho 
hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, đời sống khó khăn (viết tắt là Chương 
trình 134);

- Chương trình Phát triển kinh tế xã hội các xã đặc biệt khó khăn vùng
dân tộc thiểu số và miền núi (viết tắt là Chương trình 135);

- Chương trình Mục tiêu quốc gia về nông thôn mới;

- Chiến lược quốc gia về tài nguyên nước.

2. Công trình cấp nước sạch nông thôn nhỏ lẻ được đầu tư từ ngân sách 
nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước và công trình cấp nước sạch 
nông thôn được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước, không có nguồn 
gốc ngân sách nhà nước không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập, doanh nghiệp, tô chức, 
cá nhân thực hiện quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch 
nông thôn tập trung.

2. Các đối tượng khác liên quan đến việc quản lý, sử dụng và khai thác 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung.

Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Thông tư này, các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:

1. Công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung (sau đây gọi tắt là công 
trình) là một hệ thống gồm các công trình khai thác, xử lý nước, mạng ỉưới 
đường ống cung cấp nước sạch đến nhiều hộ gia đình hoặc cụm dân cư sử 
dụng nước ở nông thôn và các công trình phụ trợ có liên quan; bao gồm các 
loại hình: cấp nước tự chảy, cấp nước sử dụng bơm động lực, cấp nước bằng 
công nghệ hồ treo.

2. Công trình cấp nước sạch nông thôn nhỏ lẻ là công trình cấp nước cho 
một hoặc một vài hộ gia đình sử dụng nước ở nông thôn; bao gồm các loại 
hình: công trình thu và chứa nước hộ gia đình, giếng thu nước ngầm tầng nông 
(giếng đào, giếng mạch lộ), giếng khoan đường kính nhỏ.
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3. Đơn vị quản lý công trình là cơ quan, tổ chức, đơn vị được Ưỷ ban 
nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (sau đây gọi tắt là Ưỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh) quyết định giao công trình để trực tiếp quản lý, sử dụng và 
khai thác; gồm:

a) Đơn vị sự nghiệp công lập, gồm: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 
trường nông thôn, Ban quản lý nước sạch, đơn vị sự nghiệp công lập khác.

b) Doanh nghiệp, gồm: Công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần, 
công ty hợp danh, doanh nghiệp tư nhân.

c) Uỷ ban nhân dân xã, phường, thị trấn (sau đây gọi tắt là Uỷ ban nhân 
dân cấp xã).

4. Hợp đồng dự án là Hợp đồng kinh tế được ký giữa cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền với nhà đầu tư để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình.

5. Giá thành nước sạch là giá tính đúng, tính đủ các chi phí hợp lý của 
toàn bộ quá trình sản xuất, phân phối và tiêu thụ nước sạch tại khu vực nông 
thôn được cơ quan nhà nước có thẩm quyền chấp thuận.

6. Giá tiêu thụ nước sạch là giá nước sạch người tiêu dùng phải trả cho 
đơn vị quản lý công trình. Giá tiêu thụ nước sạch do cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật về nguyên tắc, phương 
pháp xác định giá tiêu thụ nước sạch tại khu vực nông thôn.

7. Bảo trì công trình là tập hợp các hoạt động gồm: bảo dưỡng thường 
xuyên, sửa chữa định kỳ và sửa chữa đột xuất nhằm duy trì tình trạng kỹ thuật và 
hoạt động bình thường của công trình.

Điều 4. Nguyên tắc quản lý, sử dụng và khai thác công trình

1. Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao công trình cho cơ quan, tổ 
chức, đơn vị để trực tiếp quản lý, sử dụng và khai thác.

2. Quản lý nhà nước về công trình được thực hiện thống nhất, công khai, 
minh bạch, có phân cấp rõ thẩm quyền, trách nhiệm của từng cơ quan, tô 
chức, đơn vị.

3. Nhà nước khuyến khích, tạo điều kiện và đảm bảo quyền, lợi ích hợp 
pháp cho mọi cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia quản lý, sử dụng và khai thác 
công trình.

4. Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm đảm bảo duy trì công trình 
được giao quản lý hoạt động bền vững, có hiệu quả, thực hiện báo cáo, hạch 
toán đầy đủ về hiện vật và giá trị theo quy định của Thông tư này và quy định 
của pháp luật có liên quan.
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5. Mọi hành vi vi phạm chế độ quản lý, sử dụng và khai thác công trình 
phải được xử lý kịp thời, nghiêm minh theo quy định của pháp luật.

Chương II

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐÀU TƯ 
TỪ NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC, CÓ NGUỒN GÓC NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Mục 1

QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

Điều 5. Hồ sơ công trình

1. Hồ sơ công trình gồm:

a) Hồ sơ hình thành và giao công trình cho đơn vị quản lý theo quy định 
tại Điều 6 Thông tư này;

b) Báo cáo kê khai công trình theo quy định tại Điều 19 Thông tư này;

c) Cơ sở dữ liệu về công trình theo quy định tại Điều 8, Điều 9 và Điều 10 
Thông tư này;

d) Các tài liệu khác có liên quan trong quá trình quản lý, sử dụng và khai 
thác công trình.

2. Quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình:

a) Đơn vị quản lý công trình thực hiện quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình 
quy định tại điểm a, điểm b và điểm d khoản 1 Điều này;

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình 
quy định tại điểm b khoản 1 Điều này;

c) Sở Tài chính quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình quy định tại điểm b, 
điểm c khoản 1 Điều này;

d) Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, 
Bộ Tài chính quản lý, lưu trữ hồ sơ công trình quy định tại điểm c khoản 1 
Điều này.

Điều 6. Hồ sơ hình thành và giao công trình cho đơn vị quản lý

1. Hồ sơ hình thành và giao công trình cho đơn vị quản lý gồm:

a) Đối với công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước, có nguồn gốc 
ngân sách nhà nước:

- Tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo quy định của



pháp luật về đầu tư xây dựng.

Trường hợp công trình không có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng không đầy 
đủ theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng thì hồ sơ gồm: Biên bản kiểm 
tra hiện trạng và xác định lại giá trị công trình theo Mau số 01 BB/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này và các tài liệu liên quan (nếu có).

- Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc giao công trình cho 
đơn vị quản lý;

- Biên bản bàn giao công trình theo Mầu số 02 BB/CTNSNT ban hành 
kèm theo Thông tư này.

b) Đối với công trình được xác lập sở hữu nhà nước:

- Tài liệu liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng (nếu có);

- Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc xác lập sở hữu nhà 
nước đối với công trình;

- Quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc giao công trình cho 
đơn vị quản lý;

- Biên bản bàn giao công trình theo Mau số 02 BB/CTNSNT ban hành 
kèm theo Thông tư này.

2. Trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ hình thành và giao công trình cho đơn 
vị quản lý:

a) Đối với hồ sơ liên quan đến đầu tư xây dựng công trình theo quy định 
của pháp luật về đầu tư xây dựng:

- Chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ đối với các công trình hoàn thành đưa vào 
sử dụng từ ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan 
liên quan hoàn thiện hồ sơ trước ngày 31 tháng 12 năm 2013 đối với các công 
trình hoàn thành đưa vào sử dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành.

b) Đối với hồ sơ liên quan đến Quyết định của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
về việc giao công trình cho đơn vị quản lý: Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định 
tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.

c) Đối với hồ sơ liên quan đến Quyết định của Ưỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh về việc xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình: Sở Tài chính chủ 
trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện theo quy định tại Điều 7
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Thông tư này.

d) Đối với hồ sơ liên quan đến Biên bản bàn giao công trình theo Mâu sô 
02 BB/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này: Các đơn vị có liên quan 
thực hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

Điều 7. Xác lập sở hữu nhà nước đối với  công trình

1. Các trường hợp xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình:

a) Công trình được đầu tư từ nguồn ngoài ngân sách nhà nước, không có 
nguồn gốc ngân sách nhà nước thực hiện chuyến giao cho Nhà nước;

b) Công trình được đầu tư theo hình thức Hợp đồng dự án khi hết hạn 
Hờp đồng thực hiện chuyển giao cho Nhà nước;

c) Công trình hình thành từ các nguồn khác nhau nhưng không xác định 
được chủ sở hữu hoặc công trình không rõ nguôn gôc;

d) Các trường hợp phải xác lập sở hữu nhà nước khác theo quy định của 
pháp luật.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định xác lập sở hữu nhà nước đối với:

a) Công trình nhận chuyển giao quy định tại điếm a, điểm b khoản 1 
Điều này;

b) Công trình thuộc địa bàn quản lý quy định tại điểm c, điểm d khoản 1 
Điều này.

3. Trình tự, thủ tục xác lập sở hữu nhà nước đối với công trình:

a) Cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân có công trình (đối với công trình 
thuộc trường hợp quy định tại các điểm a, b và d khoản 1 Điều này), Sở Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn (đối với công trình thuộc trường hợp quy định 
tại điểm c khoản 1 Điều này) lập hồ sơ đề nghị xác lập sở hữu nhà nước, gửi 
Sở Tài chính. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị xác lập sở hữu nhà nước;

- Tài liệu liên quan đến công trình đề nghị xác lập sở hữu nhà nước.

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, 
Sở Tài chính chủ trì, phối' họp với các cơ quan liên quan xác định giá trị và 
hiện trạng hoạt động thực tế của công trình, trình Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

c) Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở Tài 
chính, Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành quyết định xác lập sở hữu nhà 
nước. Quyết định gồm những nội dung chủ yếu sau đây:
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- Tên, địa chỉ công trình;

- Năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng;

- Diện tích (đất, sàn xây dựng);

- Công suất (thiết kế, thực tế);

- Hiện trạng hoạt động thực tế của công trình (bền vững, trung bình, kém 
hiệu quả, không hoạt động);

- Giá trị công trình;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

Muc 2

CƠ SỞ DỮ LIỆU VỀ CÔNG TRÌNH

Điều 8. Quản lý, khai thác Cơ sở dữ liệu về công trình

1. Cơ sở dữ liệu về công trình là một bộ phận của Cơ sở dữ liệu quốc 
gia về tài sản nhà nước, được xây dựng và quản lý thống nhất trên phạm vi 
cả nước.

2. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình có giá trị pháp lý như hồ 
sơ dạng giấy.

3. Thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình được sử dụng làm cơ sở 
cho việc lập dự toán, xét duyệt quyết toán, kiểm tra, kiểm toán, thanh tra việc 
đầu tư xây dựng, nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, điều chuyến, cho thuê quyên 
khai thác, chuyển nhượng, thanh lý công trình và báo cáo cơ quan nhà nước 
có thấm quyền theo chế độ quy định.

4. Cơ sở dữ liệu về công trình là tài sản của Nhà nước, phải được bảo 
đảm an ninh, an toàn chặt chẽ; nghiêm cấm mọi hành vi truy cập trái phép, 
phá hoại, làm sai lệch thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình.

5. Việc khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu về công trình phải thực hiện 
theo đúng quy định; không được tự ý khai thác, sử dụng thông tin khi chưa 
được phép của cơ quan nhà nước có thấm quyền.

6. Nội dung, cấu trúc, phương thức nhập liệu và khai thác Cơ sở dữ liệu 
về công trình được thực hiện theo quy định của Bộ Tài chính.

Điều 9. Trách nhiệm xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu về 
công trình

1. Bộ Tài chính chủ trì, phối họp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
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thôn xây dựng, quản lý và khai thác Cơ sở dữ liệu về công trình.

2. Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh báo cáo kê khai, cập nhật dữ liệu về công 
trình ở địa phương đế Bộ Tài chính tích hợp vào hệ thống Cơ sở dữ liệu vê 
công trình và có quyền khai thác Cơ sở dữ liệu về công trình thuộc phạm vi 
quản lý của địa phương.

Điều 10. Nhập, duyệt và chuẩn hoá Cơ sở dữ liệu về công trình

1. Việc nhập và duyệt Cơ sở dữ liệu về công trình được thực hiện theo 
quy định về Báo cáo kê khai công trình tại Điều 19 Thông tư này.

2. Sở Tài chính có trách nhiệm thường xuyên hoặc theo yêu cầu của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện việc kiểm tra, chuẩn hoá dữ liệu đã 
nhập vào Cơ sở dữ liệu về công trình.

M ục 3

GIAO CÔNG TRÌNH CHO ĐƠN VỊ QUẢN LÝ

Điều 11. Đơn vị quản lý công trình

Tùy theo điều kiện cụ thể về quy mô công trình, công nghệ cấp nước, xử lý 
nước, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý theo thứ tự ưu tiên sau:

1. Đơn vị sự nghiệp công lập theo quy định tại Điều 13 Thông tư này;

2. Doanh nghiệp theo quy định tại Điều 14 Thông tư này;

3. Ưỷ ban nhân dân cấp xã theo quy định tại Điều 15 Thông tư này.

Điều 12. Giao công trình cho đon vị quản lý

1. Căn cứ hồ sơ và hiện trạng của công trình, Sở Nông nghiệp và Phát 
triến nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh phương án giao công trình cho đơn vị quản lý quy định tại Điều 
11 Thông tư này.

2. Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý. Quyết định gồm những nội 
dung chủ yếu sau đây:

a) Tên đơn vị được giao quản lý công trình;

b) Tên, địa chỉ công trình giao;

c) Năm xây dựng, năm đưa vào sử dụng;
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d) Diện tích (đất, sàn xây dựng);

đ) Công suất (thiết kế, thực tế);

e) Giá trị công trình;

g) Thời hạn, giá trị nhận nợ, thời điểm trả nợ (đối với công trình giao cho 
doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước thực hiện nhận nợ quy định tại 
Điều 14 Thông tư này);

h) Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

3. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định giao công trình cho 
đơn vị quản lý của Ưỷ ban nhân dân cấp tỉnh, các đơn vị có liên quan thực 
hiện bàn giao, tiếp nhận công trình. Việc bàn giao công trình phải lập thành 
Biên bản theo Mầu số 02 BB/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này.

4. Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận công 
trình do đơn vị được giao quản lý công trình chi trả theo quy định.

Điều 13. Giao công trình cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý

1. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý công trình phải đảm bảo 
đủ các điều kiện sau:

a) Là đơn vị sự nghiệp công lập quy định tại điếm a khoản 3 Điều 3 
Thông tư này, được giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện 
nhiệm vụ, tố chức bộ máy, biên chế và tài chính theo quy định của pháp luật;

b) Có năng lực quản lý, vận hành và khai thác công trình.

2. Việc giao công trình cho đơn vị sự nghiệp công lập quản lý được thực 
hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

3. Đơn vị sự nghiệp công lập được giao quản lý công trình có các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Điều 14. Giao công trình cho doanh nghiệp quản lý

1. Doanh nghiệp được giao quản lý công trình phải đảm bảo đủ các điều 
kiện sau:

a) Là doanh nghiệp quy định tại điểm b khoản 3 Điều 3 Thông tư này, 
có chức năng kinh doanh phù họp với việc quản lý, vận hành và khai thác 
công trình;

b) Có năng lực quản lý, vận hành và khai thác công trình.

2. Việc giao công trình cho doanh nghiệp quản lý được thực hiện theo
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quy định tại Điều 12 Thông tư này.

3. Sau khi hoàn thành việc bàn giao, tiếp nhận công trình, doanh nghiệp 
được giao quản lý công trình có trách nhiệm xử lý giá trị công trình được giao 
như sau:

a) Đối với doanh nghiệp 100% vốn nhà nước: Thực hiện ghi tăng vốn 
nhà nước tại doanh nghiệp theo quy định của pháp luật;

b) Đối với doanh nghiệp không phải 100% vốn nhà nước: Phải nhận nợ 
với Nhà nước và có trách nhiệm hoàn trả số tiền nhận nợ theo phương thức và 
thời hạn quy định tại Quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý của Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh.

Sau khi hoàn trả hết sổ tiền nhận nợ với Nhà nước thì công trình thuộc 
tài sản của doanh nghiệp; doanh nghiệp thực hiện việc quản lý, sử dụng và 
khai thác công trình theo quy định của pháp luật có liên quan.

4. Doanh nghiệp được giao quản lý công trình có các quyền và nghĩa vụ 
theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Điều 15. Giao công trình cho Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý

1. Điều kiện giao công trình cho Ưỷ ban nhân dân cấp xã quản lý:

Trong trường hợp việc giao công trình cho đơn vị sự nghiệp hoặc doanh 
nghiệp quản lý quy định tại Điều 13 và Điều 14 Thông tư này không thực 
hiện được thì Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao công trình cho Uỷ 
ban nhân dân cấp xã quản lý.

2. Việc giao công trình cho Uỷ ban nhân dân cấp xã quản lý được thực 
hiện theo quy định tại Điều 12 Thông tư này.

3. Uỷ ban nhân dân cấp xã được giao quản lý công trình có các quyền và 
nghĩa vụ theo quy định tại Điều 16 Thông tư này.

Điều 16. Quyền và nghĩa vụ của đơn vi quản lý công trình

1. Đơn vị quản lý công trình có các quyền sau:

a) Được Nhà nước bảo vệ quyền và lợi ích họp pháp trong quá trình 
quản lý, sử dụng và khai thác công trình;

b) Được tham gia ý kiến vào việc lập quy hoạch cấp nước trên địa 
bàn; đề nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung 
các quy định có liên quan đến hoạt động quản lý, sử dụng và khai thác 
công trình;

c) Chủ động thực hiện các biện pháp quản lý, bảo tri theo quy định của
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pháp luật nhằm vận hành, khai thác công trình theo thiết kế;

d) Thu tiền nước theo ệiá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn được cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

đ) Được Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh cấp bù số tiền chênh lệch giữa giá thành 
nước sạch và giá tiêu thụ nước sạch khu vực nông thôn theo quy định tại Điều 21 
Thông tư này;

e) Xử lý theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm 
pháp luật về quản lý, vận hành và khai thác công trình;

g) Các quyền khác theo quy định của pháp luật.

2. Đơn vị quản lý công trình có các nghĩa vụ sau:

a) Chịu trách nhiệm về việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo 
quy định;

b) Bảo đảm cung cấp nước cho khách hàng, đáp ứng các tiêu chuẩn, quy 
chuẩn kỹ thuật và chất lượng dịch vụ theo quy định;

c) Thực hiện báo cáo, hạch toán, khấu hao, bảo trì công trình theo đúng 
quy định tại Thông tư này và pháp luật có liên quan;

d) Bồi thường khi gây thiệt hại cho khách hàng sử dụng nước theo quy 
định của pháp luật;

đ) Các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Mục 4

VẬN HÀNH, KHAI THÁC CÔNG TRÌNH

Điều 17. Phương thức vận hành, khai thác công trình

Đơn vị quản lý công trình thực hiện vận hành, khai thác công trình theo 
một trong các phương thức sau:

1. Tự vận hành, khai thác công trình.

2. Giao khoán công trình theo quy định tại Điều 18 Thông tư này.

Điều 18. Giao khoán công trình

1. Căn cứ tình hình quản lý của từng công trình, đơn vị quản lý công trinh 
quyết định giao khoán toàn bộ hoặc một số công việc của quá trình vận hành, 
khai thác công trình cho tổ chức, đơn vị, cá nhân khác cho phù hợp.

2. Các nội dung được thực hiện giao khoán công trình gồm:



a) Vận hành;

b) Bảo trì;

c) Thu tiền nước;

d) Các công việc khác có liên quan đến vận hành, khai thác công trình.

3. Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm:

a) Xác định cụ thể đơn giá giao khoán đối với từng công việc cụ thể 
trong vận hành, khai thác công trình;

b) Lựa chọn tổ chức, đơn vị, cá nhân nhận khoán, đảm bảo chất lượng và 
hiệu quả;

c) Ký Hợp đồng giao khoán theo quy định của pháp luật;

d) Kiểm tra, giám sát việc thực hiện Hợp đồng và nghiệm thu, thanh toán 
kinh phí khoán theo Hợp đồng đã ký kết.

Muc 5 ■

BÁO CÁO, HẠCH TOÁN, KHẤU HAO, BẢO TRÌ CÔNG TRÌNH

Điều 19. Báo cáo kê khai công trình

1. Hình thức báo cáo kê khai công trình:

a) Báo cáo kê khai lần đầu được áp dụng đối với những công trình do Uỷ 
ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao công trình cho đơn vị quản lý sau thời 
điểm Thông tư này có hiệu lực thi hành.

b) Báo cáo kê khai bổ sung được áp dụng đối với các trường hợp có thay 
đổi về công trình do thanh lý, điều chuyển, chuyển nhượng, đơn vị quản lý 
công trình thay đổi tên gọi, chia tách, sáp nhập, giải thê theo quyết định của 
cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

c) Báo cáo kê khai thay đổi íhông tin về khai thác công trình được áp 
dụng đối với các trường hợp có thay đổi về công suất thực tế, khối lượng 
nước sạch sản xuất trong năm, tỷ lệ nước hao hụt, giá thành nước sạch bình 
quân năm, giá tiêu thụ nước sạch bình quân năm và một số thông tin khác 
liên quan.

2. Nội dung báo cáo kê khai công trình: Đơn vị quản lý công trình lập 
báo cáo kê khai theo các Mẫu ban hành kèm theo Thông tư này; mỗi công 
trình lập riêng một báo cáo kê khai. Mầu báo cáo kê khai công trình cụ thể 
như sau:
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a) Báo cáo kê khai lần đầu theo Mẫu số 01-BC/CTNSNT ban hành kèm 
theo Thông tư này;

b) Báo cáo kê khai bổ sung gồm:

- Thay đổi thông tin về đơn vị quản lý công trình theo Mẫu số 02-
BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này;

- Thay đổi thông tin về công trình theo Mẫu số 03-BC/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này;

- Xóa thông tin trong Cơ sở dữ liệu về công trình theo Mẫu số 04-
BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này.

c) Báo cáo kê khai thay đổi thông tin về khai thác công trình theo Mẫu 
số 05-BC/CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này.

3. Trình tự, hồ sơ báo cáo kê khai công trình:

a) Đơn vị quản lý công trình lập 03 bộ hồ sơ theo Mẫu quy định tại
khoản 2 Điều này, kèm theo bản sao các giấy tờ có liên quan; gửi 02 bộ hồ 
sơ đến Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, lưu trữ 01 bộ hồ sơ tại 
đơn vị.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn kiểm tra tính đầy đủ, chính 
xác của báo cáo và thực hiện xác nhận vào báo cáo; gửi 01 bộ hồ sơ đến Sở 
Tài chính, lưu trữ 01 bộ hồ sơ tại cơ quan.

c) Căn cứ báo cáo do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xác nhận,
Sở Tài chính thực hiện đăng nhập vào Cơ sở dữ liệu về công trình.

4. Thời hạn báo cáo kê khai công trình:

a) Đối với trường hợp báo cáo kê khai lần đầu: Trong thời hạn 10 ngày, 
kể từ ngày Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định giao công trình cho đơn vị 
quản lý.

b) Đối với trường hợp báo cáo kê khai bổ sung: Trong thời hạn 30 ngày, 
kể từ ngày có sự thay đổi.

c) Đối với trường hợp báo cáo kê khai thay đổi thông tin về khai thác 
công trình:

- Đơn vị quản lý công trình: Trước ngày 31/01 hàng năm.

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Trong thời hạn 10 ngày kể từ 
ngày nhận được báo cáo của đơn vị quản lý công trình.

- Sở Tài chính: Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận được báo cáo có



xác nhận của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Điều 20. Hạch toán công trình

1. Đối tượng ghi sổ hạch toán là toàn bộ công trình, thoả mãn đồng thời 
cả hai tiêu chí dưới đây:

a) Có thời gian sử dụng từ 1 năm trở lên;

b) Có nguyên giá từ 30.000.000 đồng (Ba mươi triệu đồng) trở lên.

2. Đơn vị quản lý công trình có trách nhiệm:

a) Mở sổ và thực hiện hạch toán công trình thuộc phạm vi quản lý theo 
quy định của pháp luật về kế toán thống kê và quy định tại Thông tư này;

b) Thực hiện báo cáo tình hình tăng, giảm công trình hàng năm.

3. Xác định nguyên giá của công trình để ghi sổ hạch toán:

a) Nguyên giá công trình do đầu tư xây dựng:

- Đối với công trình đầu tư xây dựng có đầy đủ hồ sơ theo quy định của 
pháp luật về đầu tư xây dựng: Nguyên giá công trình là giá trị quyết toán dự 
án hoàn thành được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp 
công trình chưa thực hiện quyết toán thì hạch toán nguyên giá theo giá tạm 
tính và điều chỉnh sau khi quyết toán công trình hoàn thành.

- Đối với công trình không có tài liệu hoặc có tài liệu nhưng không đầy 
đủ theo quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng: Nguyên giá công trình là 
giá trị ghi tại Quyết định giao công trình cho đon vị quản lý của Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

b) Nguyên giá công trình nhận điều chuyển được xác định bằng giá trị 
còn lại của công trình trên sổ kế toán của đơn vị điều chuyển hoặc giá trị được 
xác định lại cộng với các chi phí liên quan mà bên nhận công trình phải chi ra 
tính đến thời điểm đưa công trình vào trạng thái sẵn sàng sử dụng.

c) Nguyên giá công trình được xác lập sở hữu nhà nước là giá trị ghi tại 
Quyết định xác lập sở hữu nhà nước của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

4. Hạch toán tăng, giảm nguyên giá công trình:

a) Khi công trình có' sự thay đổi nguyên giá thuộc các trường hợp quy 
định tại điểm b khoản này thì đơn vị quản lý công trình phải thực hiện hạch 
toán tăng, giảm nguyên giá công trình.

b) Các trường hợp tăng, giảm nguyên giá công trình:
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- Đánh giá lại nguyên giá theo quyết định của cơ quan nhà nước có 
thẩm quyền;

- Được nâng cấp, mở rộng theo dự án được cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền phê duyệt;

- Bị hư hỏng nghiêm trọng do thiên tai, sự cố bất khả kháng hoặc những 
tác động đột xuất khác.

Điều 21. Khấu hao công trình

1. Nguyên tắc trích khấu hao công trình:

a) Các công trình đều phải trích khấu hao đầy đủ theo quy định. Trường 
họp đặc biệt chưa thể trích khấu hao hoặc chưa thể trích đủ khấu hao theo quy 
định, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định việc giảm mức trích khấu hao đối 
với từng công trình cho phù hợp.

b) Chi phí khấu hao công trình được nộp vào ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước, trừ trường hợp được phép 
để lại để đầu tư trở lại cho công trình theo quyết định của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh.

c) Trường họp phương án giá tiêu thụ nước sạch thấp hơn phương án giá 
thành nước sạch đã tính đúng, tính đủ theo quy định thì Uỷ ban nhân dân cấp 
tỉnh xem xét cho giảm mức trích khấu hao song vẫn phải đảm bảo chi phí bảo 
trì công trình. Trường hợp đã giảm hết mức trích khấu hao mà vẫn chưa bù đắp 
đủ chi phí, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cấp bù phần chênh lệch từ 
ngân sách địa phương theo quy định tại Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày
02 tháng 11 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ.

2. Xác định thời gian trích khấu hao của công trình:

Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh quyết định thời gian trích khấu hao của từng 
công trình theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo 
nguyên tắc sau:

a) Đối với công trình đưa vào sử dụng từ ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành: Tối thiểu không dưới 05 năm và tối đa không quá 20 năm.

b) Đối với công trình đã sử dụng trước ngày Thông tư này có hiệu lực 
thi hành: Căn cứ giá trị ghi tại Quyết định giao công trình cho đơn vị quản 
lý của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, nguyên giá và thời gian trích khấu hao của 
công trình mới có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương.

3. Phương pháp trích khấu hao công trình được thực hiện theo chế độ 
quy định.
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Điều 22. Bảo trì công trình

1. Chi phí bảo trì công trình được xác định bằng một trong các phương 
pháp sau:

a) Xác định theo định mức kinh tế - kỹ thuật do Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn quy định hoặc theo định mức do Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh 
quyết định cụ thể căn cứ tình hình thực tế tại địa phương;

b) Xác định trên cơ sở chi phí bình quân của hoạt động bảo trì công trình
3 năm liền kề trước đó cộng với yếu tố trượt giá (nếu có);

c) Kết hợp hai phương pháp quy định tại điểm a, b khoản này.

' 2. Chi phí bảo trì công trình được hạch toán trực tiếp hoặc phân bổ dần 
vào chi phí sản xuất kinh doanh nước sạch trong kỳ.

Mục 6

ĐIỀU CHUYỂN, CHO THUÊ, CHUYỂN NHƯỢNG, THANH LÝ CÔNG TRÌNH

Điều 23. Điều chuyển công trình

1. Các trường hợp điều chuyển công trình:

a) Đe mang lại hiệu quả cao hơn;

b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc điều chuyển công trình chỉ được thực hiện giữa các cơ quan nhà 
nước, đơn vị sự nghiệp công lập.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định điều 
chuyển công trình giữa các cơ quan, đơn vị thuộc phạm vi quản lý.

4. Trình tự, thủ tục điều chuyển công trình:

a) Khi có công trình cần điều chuyển, đơn vị quản lý công trình lập hồ sơ 
đề nghị điều chuyển, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều này. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị điều chuyển của đơn vị có công trình;

- Văn bản đề nghị được tiếp nhận của đơn vị nhận công trình;

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo Mẫu số 01-DM/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này.

b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này xem xét, ban



hành quyết định điều chuyển công trình. Quyết định gồm những nội dung chủ 
yếu sau đây:

- Đơn vị có công trình điều chuyển;

- Đơn vị nhận công trình điều chuyển;

- Danh mục công trình điều chuyển;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

c) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày có quyết định điều chuyển của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này:

- Đơn vị có công trình điều chuyển chủ trì, phối hợp với đơn vị nhận 
công trình điều chuyển tổ chức bàn giao, tiếp nhận, thực hiện hạch toán tăng, 
giảm, báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại Thông tư này và pháp luật có 
liên quan.

- Đơn vị nhận công trình điều chuyển có trách nhiệm hoàn thiện hồ sơ về 
quyền sử dụng đất đối với công trình nhận điều chuyến.

d) Việc bàn giao công trình phải lập thành Biên bản theo Mầu số 02/BB- 
CTNSNT ban hành kèm theo Thông tư này.

đ) Chi phí hợp lý có liên quan trực tiếp đến việc bàn giao, tiếp nhận do 
đơn vị nhận công trình chi trả theo quy định.

Điều 24. Cho thuê quyền khai thác công trình

1. Các trường họp cho thuê quyền khai thác công trình:

a) Để quản lý và sử dụng có hiệu quả hơn;

b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc cho thuê quyền khai thác công trình được thực hiện theo 
phương thức đấu giá công khai theo quy định của pháp luật; trường hợp đã 
hết thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân 
đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được cho thuê 
chỉ định.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định cho thuê 
quyền khai thác công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

4. Trình tự, thủ tục cho thuê quyền khai thác công trình:

a) Đơn vị quản lý công trình lập hồ sơ đề nghị cho thuê quyền khai thác 
công trình, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều
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này. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị cho thuê quyền khai thác công trình;

- Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác công trình (được xác định 
theo các tiêu chí: số thu tiền nước của năm trước liền kề trước khi thực hiện 
cho thuê quyền khai thác công trình, tốc độ tăng trưởng của số hộ dân dùng 
nước hàng năm của công trình đó và các tiêu chí khác có liên quan).

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo Mầu số 01-DM/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này.

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ hợp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này xem xét, ban 
hấnh quyết định cho thuê quyền khai thác công trình. Quyết định gồm những 
nội dung chủ yếu sau đây:

- Công trình cho thuê quyền khai thác;

- Phương thức cho thuê quyền khai thác (đấu giá, chỉ định);

- Giá và thời hạn cho thuê quyền khai thác;

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ cho thuê quyền khai thác;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định cho thuê quyền khai 
thác công trình của cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 
Điều này, đơn vị quản lý công trình thực hiện việc cho thuê quyền khai thác 
theo quy định của pháp luật.

5. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ cho thuê quyền khai thác công trình:

a) Số tiền thu được từ cho thuê quyền khai thác công trình, sau khi trừ 
các chi phí có liên quan quy định tại điểm b khoản này được quản lý, sử dụng 
như sau:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Bổ sung Quỳ phát triển hoạt động 
sự nghiệp;

- Đôi với doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã: Nộp vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Chi phí hợp lý liên quan đến việc cho thuê quyền khai thác công 
trình gồm:

- Chi phí kiểm kê;
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- Chi phí tổ chức lựa chọn đơn vị thuê;

- Chi phí khác có liên quan.

Điều 25. Chuyển nhượng công trình

1. Các trường hợp chuyển nhượng công trình:

a) Đe mang lại hiệu quả cao hơn;

b) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Việc chuyển nhượng công trình được thực hiện bằng phương thức đấu 
giá công khai theo quy định của pháp luật; trường hợp đã hết thời hạn đăng ký

/ tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức hoặc cá nhân đăng ký tham gia và trả 
giá ít nhất bằng giá khởi điểm thì được chuyển nhượng chỉ định.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định chuyển 
nhượng công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương cho Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh.

4. Trình tự, thủ tục chuyển nhượng công trình:

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập hồ sơ đề nghị chuyển 
nhượng, gửi Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét, quyết định. Hồ sơ đề nghị 
chuyển nhượng gồm:

- Văn bản đề nghị chuyển nhượng;

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo Mẫu số 01-DM/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này.

b) Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ trình của Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh ban hành 
quyết định chuyển nhượng công trình. Quyết định gồm những nội dung chủ 
yếu sau đây:

- Danh mục công trình chuyển nhượng;

- Phương thức chuyển nhượng (đấu giá, chỉ định);

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ chuyển nhượng;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định chuyển nhượng của 
Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tổ chức 
chuyển nhượng theo quy định tại khoản 5, khoản 6 Điều này.
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5. Chuyển nhượng công trình bằng hình thức đấu giá:

a) Xác định giá khởi điểm:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê tổ chức có đủ điều kiện 
thâm định giá xác định ẹiá công trình (không bao gôm giá trị quyên sử dụng 
đất) gửi Sở Tài chính để chủ trì xem xét báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định giá khởi điểm. Trường hợp không thuê được tố chức có 
đủ điêu kiện thâm định giá thì Sở Tài chính chủ trì phôi họp với các cơ quan 
có liên quan thành lập Hội đồng để xác định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh quyết định xác định giá khởi điếm.

Giá khởi điểm của công trình phải đảm bảo phù hợp với giá trị thực tế 
còn lại theo kết quả đánh giá lại.

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê tổ chức có chức năng 
bán đấu giá tài sản để bán đấu giá công trình; trường hợp không thuê được tố 
chức có chức năng bán đấu giá tài sản thì thành lập Hội đồng đế bán đấu giá.

6. Chuyển nhượng công trình bằng hình thức chỉ định:

a) Xác định giá chuyến nhượng chỉ định:

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thuê tổ chức có đủ điều kiện 
thẩm định giá xác định giá công trình (không bao gồm giá trị quyền sử dụng 
đất) gửi Sở Tài chính để chủ trì xem xét báo cáo Chủ tịch Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định giá chuyển nhượng. Trường hợp không thuê được tổ chức 
có đủ điều kiện thẩm định giá thì Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các cơ 
quan có liên quan thành lập Hội đồng đế xác định và trình Chủ tịch Uỷ ban 
nhân dân cấp tỉnh quyết định giá chuyển nhượng.

Giá chuyển nhượng của công trình phải đảm bảo phù hợp với giá trị thực 
tế còn lại theo kết quả đánh giá lại.

b) Căn cứ quyết định chuyển nhượng công trình của cơ quan nhà nước 
có thẩm quyền và giá chuyển nhượng quy định tại điếm a khoản này; Sở 
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thực hiện chuyển nhượng cho người 
mua công trình theo quy định của pháp luật về dân sự.

7. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ chuyển nhượng công trình:

a) Số tiền thu được từ chuyển nhượng công trình, sau khi trừ các chi phí 
có liên quan quy định tại -điểm b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước 
theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

b) Chi phí hợp lý liên quan đến việc chuyển nhượng gồm:

- Chi phí kiểm kê;
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- Chi phí xác định giá;

- Chi phí tổ chức bán đấu giá;

- Chi phí khác có liên quan.

Điều 26. Thanh lý công trình

1. Các trường hợp thanh lý công trình:

a) Công trình bị hư hỏng không thế sử dụng được hoặc việc sửa chữa 
không có hiệu quả.

b) Phá dỡ công trình cũ để đầu tư công trình mới.

c) Cơ quan nhà nước có thẩm quyền điều chỉnh quy hoạch làm cho một • 
phần hoặc toàn bộ công trình không sử dụng được vào mục đích ban đầu.

d) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Phương thức thanh lý công trình:

a) Công trình được thanh lý theo một trong các phương thức sau:

-Bán.

- Phá dỡ, huỷ bỏ.

b) Việc thanh lý công trình theo phương thức bán được thực hiện đấu giá 
theo quy định của pháp luật, trừ trường hợp sau đây được bán chỉ định:

- Giá trị còn lại của công trình theo đánh giá lại dưới 50 triệu 
đồng/công trình.

- Đã hết hạn thời hạn đăng ký tham gia đấu giá mà chỉ có một tổ chức, cá 
nhân đăng ký tham gia và trả giá ít nhất bằng giá khởi điểm.

3. Hội đồng nhân dân cấp tỉnh phân cấp thẩm quyền quyết định thanh lý 
công trình thuộc phạm vi quản lý của địa phương.

4. Trình tự, thủ tục thanh lý công trình:

a) Đơn vị có công trình thuộc trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này 
lập hồ sơ đề nghị thanh lý, gửi cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại 
khoản 3 Điều này. Hồ sơ gồm:

- Văn bản đề nghị thanh lý;

- Danh mục công trình đề nghị xử lý theo Mẫu số 01-DM/CTNSNT ban 
hành kèm theo Thông tư này.
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b) Trong thời hạn 20 ngày, kể từ ngày nhận được đầy đủ hồ sơ họp lệ, cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này xem xét, ban 
hành quyêt định thanh lý công trình. Quyêt định gôm những nội dung chủ yêu 
sau đây:

- Đơn vị có công trình thanh lý;

- Danh mục công trình thanh lý;

- Phương thức thanh lý;

- Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ thanh lý;

- Trách nhiệm tổ chức thực hiện.

c) Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có quyết định thanh lý của cơ 
quan nhà nước có thẩm quyền quy định tại khoản 3 Điều này, đơn vị có công 
trình tổ chức thanh lý theo quy định tại khoản 5 Điều này.

d) Sau khi hoàn thành việc thanh lý, đơn vị có công trình thanh lý thực 
hiện hạch toán giảm, báo cáo kê khai bổ sung theo quy định tại Thông tư này 
và pháp luật cỏ liên quan.

5. Tổ chức thanh lý công trình:

a) Tố chức thanh lý công trình theo phương thức bán:

- Việc xác định giá khởi điểm và tổ chức bán đấu giá công trình thanh lý 
được thực hiện như sau:

+ Đơn vị có công trình thanh lý thành lập Hội đồng để xác định giá khởi 
điếm hoặc thuê tổ chức có đủ điều kiện thẩm định giá để làm căn cứ xác định 
giá khởi điểm. Giá khởi điểm của công trình phải đảm bảo phù hợp với giá trị 
thực tế còn lại theo kết quả đánh giá lại.

+ Đơn vị có công trình thanh lý thuê tổ chức có chức năng bán đấu giá 
tài sản hoặc thành lập Hội đồng để bán đấu giá.

- Việc xác định giá bán và tổ chức bán chỉ định công trình thanh lý được 
thực hiện như sau:

+ Đơn vị có công trình thanh lý thành lập Hội đồng để xác định giá bán 
hoặc thuê tố chức có đủ điều kiện thẩm định giá để làm căn cứ quyết định giá 
bán. Giá bán của công trình phải đảm bảo phù hợp với giá trị thực tế còn lại 
theo kết quả đánh giá lại.

+ Căn cứ vào quyết định bán của cơ quan nhà nước có thấm quyền và 
giá bán theo quy định trên; đơn vị có công trình thanh lý thực hiện bán cho 
người mua theo quy định của pháp luật về dân sự.
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b) Tổ chức thanh lý công trình theo phương thức phá dỡ, huỷ bỏ:

- Đơn vị có công trình thanh lý tự thực hiện hoặc thuê tô chức, cá nhân 
khác thực hiện việc phá dỡ, huỷ bỏ công trình theo quy định của pháp luật.

- Tài sản thu hồi từ việc phá dỡ công trình được xử lý bán theo quy định 
tại điểm a khoản này.

6. Quản lý, sử dụng tiền thu được từ thanh lý công trình:

a) Số tiền thu được từ thanh lý công trình, sau khi trừ các chi phí có liên 
quan quy định tại điểm b khoản này được nộp vào ngân sách nhà nước theo 
quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước (đối với doanh nghiệp, Uỷ ban 
nhân dân câp xã), được bô sung Quỹ phát triên hoạt động sự nghiệp (đôi với 
đơn vị sự nghiệp công lập). Trường hợp số tiền thu được từ thanh lý không đủ 
bù đắp chi phí thì phần còn thiếu được bố trí từ dự toán ngân sách nhà nước 
(đối với doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã), từ Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp (đối với đơn vị sự nghiệp công lập).

b) Chi phí hợp lý liên quan đến việc thanh lý gồm:

- Chi phí kiểm kê;

- Chi phí phá dỡ, huỷ bỏ;

- Chi phí xác định giá;

- Chi phí tổ chức bán đấu giá;

- Chi phí khác có liên quan.

Điều 27. Hội đồng xác định giá và Hội đồng bán đấu giá công trình

1. Hội đồng xác định giá công trình:

a) Sở Tài chính thành lập Hội đồng xác định giá công trình trong trường 
hợp xác định giá khởi điểm để chuyển nhượng công trình bằng hình thức đấu 
giá, xác định giá chuyển nhượng chỉ định quy định tại điểm a khoản 5, điểm a 
khoản 6 Điều 25 Thông tư này. Thành phần Hội đồng gồm:

- Lănh đạo Sở Tài chính - Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài nguyên và 
Môi trường, Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - Kiến trúc (nếu có);

- Đại diện cơ quan khác có liên quan.

b) Đơn vị thành lập Hội đồng xác định giá công trình đế xác định giá 
khởi điểm đế bán đấu giá, xác định giá bán thanh lý công trình quy định tại
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khoản 5 Điều 26 Thông tư này. Thành phần Hội đồng gồm:

- Lãnh đạo đơn vị - Chủ tịch Hội đồng;

- Đại diện cơ quan quản lý cấp trên;

- Đại diện bộ phận được giao trực tiếp quản lý công trình;

- Đại diện bộ phận tài chính - kế toán của đơn vị;

- Đại diện cơ quan chuyên môn kỹ thuật (nếu cần);

- Các thành viên khác có liên quan.

2. Hội đồng bán đấu giá công trình được thành lập trong trường hợp 
không thuê được tổ chức có chức năng bán đấu giá. Cơ quan, đơn vị thành lập 
Hội đồng bán đấu giá công trình theo thành phần quy định tại điểm b khoản 1 
Điều này.

Chương III

QUẢN LÝ, SỬ DỤNG VÀ KHAI THÁC 
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC ĐẦU TƯ TỪ NHIỀU NGUỒN VỐN

Điều 28. Việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình đưọc đầu tư 
từ nhiều nguồn vốn

Đối với công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn, trong đó có nguồn từ 
ngàn sách nhà nước, có nguồn gốc ngân sách nhà nước thì việc quản lý, sử 
dụng và khai thác được thực hiện như sau:

1. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh giao cho đơn vị quản lý công trình theo quy 
định tại Điều 11, Điều 12, Điều 13, Điều 14 và Điều 15 Thông tư này.

2. Đơn vị quản lý công trình và các đon vị có liên quan có trách nhiệm 
thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng và khai thác công trình theo quy 
định tại Chương II Thông tư này và tổ chức theo dõi riêng theo tùng nguồn 
vốn. Riêng đối với việc khấu hao và quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử 
lý, khai thác công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn được thực hiện theo 
quy định tại Điều 29, Điều 30 Thông tư này.

Điều 29. Khấu hao công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn

1. Nguyên tắc trích khấu hao, xác định thời gian trích khấu hao, phương 
pháp trích khấu hao công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn được thực 
hiện theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 1, khoản 2, khoản 3 Điều 21 
Thông tư này.
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2. Chi phí khấu hao công trình được xử lý như sau:

a) Đối với phàn tài sản thuộc sở hữu nhà nước: Chi phí khấu hao được 
nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà 
nước, trừ trường hợp được phép để lại để đầu tư trở lại cho công trình theo 
quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

b) Đối với phần tài sản không thuộc sở hữu nhà nước: Chi phí khấu 
hao được hoàn trả cho chủ sở hữu dưới hình thức trừ vào giá tiêu thụ nước 
sạch hoặc các hình thức hoàn trả khác theo quyết định của Uỷ ban nhân dân 
cấp tỉnh.

Điều 30. Quản lý, sử dụng số tiền thu được từ xử lý và khai thác 
công trình được đầu tư từ nhiều nguồn vốn

Số tiền thu được từ cho thuê quyền khai thác, chuyển nhượng, thanh lý 
công trình sau khi trừ các chi phí có liên quan được quản lý, sử dụng như sau:

1. Đối với phần tài sản thuộc sở hữu nhà nước:

- Đối với đơn vị sự nghiệp công lập: Bổ sung Quỹ phát triển hoạt động 
sự nghiệp.

- Đối với doanh nghiệp, Uỷ ban nhân dân cấp xã: Nộp vào ngân sách nhà 
nước theo quy định của pháp luật về ngân sách nhà nước.

2. Đối với phần tài sản không thuộc sở hữu nhà nước: Hoàn trả cho chủ 
sở hữu dưới hình thức trừ vào giá tiêu thụ nước sạch hoặc các hình thức hoàn 
trả khác theo quyết định của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh.

Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 31. Xử lý chuyển tiếp

Đối với công trình đã có quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm 
quyền về việc quản lý, sử dụng và khai thác trước ngày Thông tư này có hiệu 
lực thi hành, Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh chỉ đạo Sở Nông nghiệp và Phát triển 
nông thôn thực hiện rà soát lại các công trình thuộc phạm vi địa phương quản 
lý để quyết định việc quản lý, sử dụng và khai thác theo đúng quy định tại 
Thông tư này.

Điều 32. Hiệu lực thi hành

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2013.
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2. Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Uỷ ban nhân 
dân cấp tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan 
thực hiện Thông tư này.

3. Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, đề nghị các cơ quan, tổ 
chức, đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để nghiên cứu, giải 
quyết./.

Nơi nhận:
-  Ban B í thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng Chính phù;
- Văn phòng Trung ương và các Ban
- Văn phòng Tổng bí thư;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nưóc;
- Văn phòng Chính phủ;
- V iện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Toà án nhân dân tối cao;
- Kiểm toán N hà nước;
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, CO' quan thuộc CP;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- H Đ N D , U B N D , Sờ Tài chính, Sở NN& PTNT  
các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (B ộ Tư pháp);
- Công báo;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT Bộ Tài chính;
- Các đơn vị thuộc Bộ Tài chính;
- Lưu: VT, QLCS.
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

M ẫu số 01 BB/CTNSNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 cua Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN KIỂM TRA HIỆN TRẠNG  
VÀ XÁC ĐỊNH LẠI GIÁ TRỊ CÔNG TRÌNH  • • •

Hôm nay, vào lúc ... giờ ngày ... tháng ... năm....
Thành phần đoàn kiểm tra gồm:

A- Đại diện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn:

1. Ông (Bà)..................................  Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)..................................  Chức vụ:..................................

B- Đại diện Sở Tài chính:
1. Ông (Bà)................................... Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)..................................  Chức vụ:..................................

C- Đại diện các đơn vị có liên quan:

1. Ông (Bà)................................... Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)..................................  Chức vụ:..................................

Cùng tiến hành kiểm tra hiện trạng và xác định lại giá trị công trình cấp nước 
sạch nông thôn tập trung t ạ i ................................................................................
I. Hồ sơ về công trình:

II. Chi tiết về công trình:

- Tên, địa chỉ công trình:......................
- Ký hiệu:...............................................
- Năm xây dựng:....................................
- Năm đưa vào sử dụng:.......................
- Diện tích:
+ Diện tích đ ấ t:........... (m2)
+ Diện tích sàn xây dựng:........... (m2)



- Công suất:
+ Công suất thiết kế:.....  .......(m3/ngày đêm)
+ Công suất thực tế:............. (m3/ngày đêm)
III. Hiện trạng hoạt động thực tế của công trình:

..................................................................................................“

- Bền vững □

- Trung bình □

- Kém hiệu quả □

- Không hoạt động □

  IV. Giá trị công trình xác định lạ i: ................................... (đồng)

(Phương pháp xác định cụ thể như sau: Giả trị công trình xác định lại bằng 
(—) Tỷ lệ % chất lượng còn lại của công trình nhân (x) Giá trị xây dụng mới của 
công trình có tiêu chuẩn kỹ thuật tương đương).

ĐẠI DIỆN SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT ĐẠI DIỆN SỞ TÀI CHÍNH

(Ký tên và đỏng dấu) (Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN



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

M ẫu số 02 BB/CTNSNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 cua Bộ Tài chính)

BIÊN BẢN BÀN GIAO CÔNG TRÌNH

Thực hiện Quyết định số .... ngày.... của Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh về việc 
giao công trình cho đơn vị quản lý.
Hôm nay, ngày ... tháng ... năm.. . chúng tôi gồm:

A- Đại diện Bên giao:
1. Ông (Bà)..................................  Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)..................................  Chức vụ:..................................

B- Đại diện Bên nhận:
1. Ông (Bà)................................... Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)................................... Chức vụ:..................................

C- Đại diện các đơn vị có liên quan:

1. Ông (Bà).................................  Chức vụ:..................................
2. Ông (B à)................................... Chức vụ:..................................

Thực hiện bàn giao và tiếp nhận công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung
tại...........................................................
I. Chi tiết về công trình
- Tên, địa chỉ công trình:........................
- Ký hiệu:.................................................
- Năm xây dựng:......................................
- Năm đưa vào sử dụng:.........................
- Diện tích:
+ Diện tích đ ấ t:........... (m2)
+ Diện tích sàn xây dựng:.......................(m2)
- Công suất:
+ Công suất thiết kế:............... (m3/ngày đêm)
+ Công suất thực tể:................ (m3/ngày đêm)



- Giá tri công trình :.......
- Hiện trạng hoạt động:

+ Bền vững □

+ Trung bình □

+ Kém hiệu quả □

+ Không hoạt động □

II. Hồ sơ về công trình

/

III. Ý kiến Bên giao, nhận
1. Bên g iao :........................

2. Bên nhận:

ĐẠI DIỆN BÊN NHẬN ĐẠI DIỆN BÊN  GIAO

(Ký  tên và đóng dấu) (Ký tên và đóng dấu)

ĐẠI DIỆN CÁC ĐƠN VỊ CÓ LIÊN QUAN
(Ký  tên và đóng dấu)



Tên đơn vị:..........................
Mã đơn vị:...........................
Cơ quan quản lý cấp trên

Mẫu số 01-TSCĐ/CTNSNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính)

THẺ TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
Số:.. ............. -TSCĐ/CTNSNT

1- Tên, địa chỉ công trình..........................................................

2- Thông số kỹ thuật:....................................................................

3- Năm xây dựng:......................................................................

4- Thời gian đưa vào sử dụng: ngày......... tháng...........năm,

5- Giá trị công trình:..............................................

6- Tên người hoặc bộ phận trực tiếp quản lý công trình:..... .

ngày... tháng... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)



Tỉnh:....................... ............................................................  Mẫu số 0 l-BC/CTNSNT
Cơ quan quán lý cấp trên................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số
Đơn vị quàn lý công trình..............................................  54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:...........
Loại hình đơn vị:

BÁO CÁO KÊ KHAI LẦN ĐẦU VỀ CÔNG TRÌNH

TÊN, ĐỊA 
CHỈ CÕNG 

TRÌNH

KÝ
HIỆU

NĂM
XÂY

DỰNG

NĂM
ĐƯA
VAO
S ử

DỤNG

DIỆN TÍCH 
(m2)

CÔNG SUÂT 
(m3/ngày 

đêm)

GIÁ TRI 
(nghìn đồng) HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG KHỐI LƯỢNG 

NƯỚC SẠCH 
SÁN XUẤT 

TRONG NĂM 
(m3)

TỲ LỆ 
NƯỚC 
HAO 
HỤT 
(%)

GIÁ THÀNH 
NƯỚC 

SẠCH BỈNH 
QUẬN NĂM 

(dồng/m5)

GIÁ TIÊU 
THỰ NƯỚC 
SẠCH BÌNH 
QUẬN NĂM 

(đồng/m3)

THÔNG
TIN

KHÁCDiện
tích
đất

Diện tích 
sàn xây 

dựng

Thiết
kế

Thực
tể

Nguyên
giá

Giá trị 
còn 
lại

Bồn vững Trung bình Kéưi hiệu 
quà

Không
hoạt
động

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

.....................

..........

.....  ngày tháng năm 
XÁC NHẬN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Ký, họ tên và đóng dấu)
ngày.... tháng......năm

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, họ tên và đóng dấu)



Tỉnh:....................................................................................  Mẫu số 02 -BC/CTNSNT
Cơ quan quản lý cấp trên:......................................................... (Ban hành kèm theo Thông tư số
Đơn vị quản lý công trình:........................................................  54/2013/TT-BTC n g à y  04/5/2013 c ủ a  Bộ Tài c h ín h )
Mã đơn vị:...............................................................................
Loại hình đon vị:...................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ ĐƠN VỊ QUẢN LÝ CÔNG TRÌNH

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ KẺ KHAI THÔNG TIN ĐÊ NOI lị THAY ĐỔI NGÀY THÁNG THAY ĐÓI LÝ DO THAY ĐỔI

1 2 3 4 5

1 T ên  đcm vị

2 Đ ịa  ch ỉ

3 C ơ  q u a n  q u à n  lý c ấ p  trên

4 L o ại h ìn h  đ ơ n  vị 1
..... . ngày.. tháng..... năm....

XÁC NHẬN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIẺN NÔNG THÔN
(Ký, họ tên và đóng dấu)

....., ngày...tháng.....năm.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dẩn)



Tỉnh:...................................................................................  Mẫu số 03 - BC/CTNSNT
C ơ quan quản lý cấp trên:.......................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số
Đơn vị quản lý công trình:.......................................................  54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 cùa Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:............
Loại hình đơn vị:.

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

STT CHÍ TIÊU THÔNG TIN ĐÃ K.Ê KHAI THÔNG TIN ĐÊ NGHỊ THAY ĐỎI NGÂY THÁNG THAY ĐÔI LÝ DO THAY ĐÔI

/ 2 3 4 5

1 Tên, địa chỉ công trình
2 K ý  h iệu

3 D iệ n  tíc h  (m 2)

- D iê n  tíc h  đâ t

- Diện tích sàn xây dựng
4 Giá trị (nghìn đồng)

- N g u y ê n  g iá

- G iá  tri c ò n  lai
5 Hiện trạng hoạt động

- B ê n  v ữ n g

- T ru n g  b ìn h

- Kém hiệu quà
- Không hoạt động

6 Thông tin khác

....., ngày..... tháng..... năm...
XÁC NHẬN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

(Kv, họ tên và đóng dấu)

ngày.. tháng..... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Ký, họ tên và đóng dấu)



Tỉnh:....................................................................................  Mẫu số 04-BC/CTNSNT
Cơ quan quản lý cấp trên:.........................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư  số
Đơn vị quản lý công trình:........................................................ 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 cùa Bộ Tài chính)
Mã đơn vị:..............................................................................
Loại hình đơn vị:...................................................................

BÁO CÁO KÊ KHAI 
XOÁ THÔNG TIN VỀ CÔNG TRÌNH

STT MÃ CÔNG TRÌNH TÊN CÔNG TRÌNH NGÀY THÁNG THAY ĐÔI LÝ DO THAY ĐỔI

/ 2 3 4

..... . ngày..... tháng..... năm...
XÁC NHẶN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)
....., ngày.. tháng.....năm.

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Kỷ, họ tên và đóng dấu)



Tỉnh:........................ ............
Cơ quan quàn lý cấp trên 
Đơn vị quản lý công trình
Mã đơn vị:..........................
Loại hình đơn vị:..............

BÁO CÁO KÊ KHAI 
THAY ĐỔI THÔNG TIN VỀ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH

Năm báo cáo:

Mẫu số 05 -BC/CTNSNT
(Ban hành kèm theo Thông tư số

54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính)

STT CHỈ TIÊU THÔNG TIN LÀN ĐÂU THÔNG TIN NĂM TRƯỚC THÔNC. TIN NẤM BÁO CÁO

1 2 3 4

1 Công suất thực tế (m3/ ngày đêm)

2 Khối lượng nước sạch sản xuất trong năm (m3)

3 Tỷ lệ  n ư ớ c  h a o  h ụ t (% )

4 Giá thành nuớc sạch bình quân năm (đồng/m3)

5 Giá tiêu th ụ  nước sạch bình quân n ă m  (đồng/'m3)

6 Thông tin khác 1
....., ngày...tháng..... năm....

XÁC NHẬN CỦA SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔ NG THÔN
(Ký, họ tên và đóng dấu)

.........  ngày.....tháng năm.
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(Kỷ, họ tên và đóng dấu)



Tỉnh:....................................................................................  Mẫu số 01-DM/CTNSNT
C ơ quan quản  lý cấp trê n :.................................................  (Ban hành kèm theo Thông tư số
Đơn VI quản lý công tr ìn h ............................................... 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 cùa Bộ tài chính)
Mã đơn vị:..............................................................................
Loại hình đơn vị:...................................................................

DANH MỤC CÔNG TRÌNH ĐỀ NGHỊ XỬ LÝ

TÊN, ĐỊA CHỈ CÔNG TRÌNH
KỶ

HIỆU

NĂM
XÂY

DựNG

NĂM
ĐƯA
VAO
SỬ

DỰNG

DIÊN TÍCH 
( n ỏ

CÔNG SUẤT 
(m3/ngày đêm)

C.IÁ TRỊ 
(nghin đồng) HIỆN TRẠNG HOẠT ĐỘNG

Diện tích 
đ ấ t

D iệ n  tíc h  
sàn  x ây  

d ự n g

Thiết
kế

T h ự c
tế

Nguyên
g iá

G iá  trị 
c ò n  lại

Ben vững Trung bình Kém hiệu 
q u ả

Không hoạt 
đ ộ n g

/ 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

1- Công t r ì n h ...

2- Công trình...

3- Công t r in h  ...

Tổng cộng

ngày.... tháng..... năm
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

{Kỷ, họ tên và đóng dấu)


