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BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN -  
BỘ TÀI CHÍNH - BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN 

NÔNG THÔN - BỘ TÀI CHÍNH -  
BỘ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 
Số: 37/2014/TTLT-BNNPTNT-  

BTC-BKHĐT 

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

 

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2014 

THÔNG TƯ LIÊN TỊCH 
Hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg  
ngày 02 tháng 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 

 
Căn cứ Nghị định số 199/2013/NĐ-CP ngày 26/11/2013 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 215/2013/NĐ-CP ngày 23/12/2013 của Chính phủ quy 
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài chính; 

Căn cứ Nghị định số 116/2008/NĐ-CP ngày 14/11/2008 của Chính phủ quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; 

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

Căn cứ Nghị định số 46/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về quy 
định thu tiền thuê đất, thuê mặt nước; 

Căn cứ Nghị định số 218/2013/NĐ-CP ngày 26/12/2013 của Chính phủ quy định 
chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp;  

Căn cứ Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 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; 

Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ trưởng Bộ Tài chính; 
Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Thông tư liên tịch hướng dẫn thực 
hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02 tháng 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. 
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Chương I 
QUY ĐỊNH CHUNG 

 
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 
1. Thông tư này hướng dẫn cụ thể các chính sách ưu đãi, hỗ trợ, khuyến khích, 

thu hút đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch nông thôn tâp trung (bao gồm 
công trình xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng cấp) và quản lý, khai thác các công 
trình cấp nước sạch nông thôn tập trung phục vụ cho sinh hoạt và các mục đích 
khác của cộng đồng dân cư nông thôn. 

2. Các công trình cấp nước nhỏ lẻ quy mô hộ gia đình (giếng đào, giếng khoan, 
lu, bể chứa nước ...) không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư này. 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 
1. Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp tác, tư nhân 

(sau đây gọi chung là các đơn vị cấp nước) thực hiện toàn bộ hoặc một số công 
đoạn trong các hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ, quản lý khai 
thác, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về cung cấp nước sạch nông thôn. 

2. Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan tham gia hoạt động đầu tư, quản 
lý và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn. 

Điều 3. Các chính sách khuyến khích, ưu đãi, hỗ trợ cấp nước sạch nông thôn 
1. Ưu đãi về đất đai. 
2. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp. 
3. Hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và huy động vốn. 
4. Hỗ trợ giá tiêu thụ nước sạch. 

 
Chương II 

CÁC CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH, HỖ TRỢ 
TRONG HOẠT ĐỘNG CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

 
Điều 4. Ưu đãi về đất đai 
1. Các công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung phục vụ cho cộng đồng 

dân cư nông thôn được Nhà nước miễn tiền cho thuê đất.  
a) Đất được thuê cho xây dựng công trình cấp nước bao gồm: Đất để xây dựng 

công trình khai thác và xử lý nước; đất xây dựng đường ống và công trình trên 
mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành hệ 
thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi vật 
tư, thiết bị); 
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b) Các tỉnh dành quỹ đất để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung nông 
thôn trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch cấp nước được phê duyệt. 

2. Đất được nhà nước cho thuê đối với các công trình sử dụng đất để xây dựng 
công trình cấp nước sạch nông thôn phải bảo đảm các quy định sau: 

a) Không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài sản của công trình 
đầu tư; 

b) Không được quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê quyền 
sử dụng đất thuê; 

c) Không được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để vay vốn; 
d) Không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh doanh.  
3. Trình tự, thủ tục hồ sơ để được thuê đất thực hiện theo hướng dẫn tại Thông 

tư số 30/2014/TT-BTNMT ngày 02/6/2014 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy 
định về hồ sơ giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất, thu hồi đất và 
các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

4. Trình tự để được miễn, giảm tiền thuê đất, tiền sử dụng đất thực hiện theo 
hướng dẫn tại Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính 
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế, Luật sửa đổi bổ sung một 
số điều Luật Quản lý thuế, Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của 
Chính phủ và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có). 

Điều 5. Ưu đãi về thuế 
Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp thực hiện theo quy định của pháp luật 

về thuế thu nhập doanh nghiệp tại thời điểm phát sinh. 
Điều 6. Hỗ trợ từ ngân sách Nhà nước 
1. Các công trình đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước 

sạch nông thôn tập trung theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt được 
ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và viện trợ quốc tế) 
hỗ trợ theo các mức như sau: 

a) Không quá 90% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
đối với xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang 
ven biển và hải đảo, xã biên giới theo quy định của Thủ tướng Chính phủ. Trường 
hợp Thủ tướng Chính phủ đã quyết định ngân sách Nhà nước hỗ trợ đầu tư công tư 
công trình cấp nước, thì nguồn kinh phí và mức hỗ trợ đầu tư thực hiện theo các 
Quyết định của Thủ tướng Chính phủ;  

b) Không quá 75% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
đối với vùng nông thôn khác; 
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c) Không quá 60% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
đối với vùng đồng bằng, vùng duyên hải; 

d) Không quá 45% tổng dự toán công trình được cấp có thẩm quyền phê duyệt 
đối với vùng thị trấn, thị tứ. 

2. Ủy ban nhân dân cấp tỉnh căn cứ vào tình hình thực tế của địa phương quyết 
định mức hỗ trợ cụ thể cho từng vùng trên địa bàn nhưng không vượt quá mức hỗ 
trợ quy định tại khoản 1 Điều này và công khai công trình được hỗ trợ theo thứ tự 
ưu tiên trên phương tiện thông tin đại chúng trong vòng 30 ngày. 

3. Phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà nước hoặc có nguồn gốc từ ngân 
sách nhà nước cho đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp công trình cấp nước sạch 
nông thôn ở các địa phương không thuộc địa bàn kinh tế xã hội khó khăn, có 
khả năng tính đúng, tính đủ chi phí thì phải hoàn trả ngân sách bằng khấu hao 
cơ bản tài sản cố định.Việc xác định khấu hao phải theo quy định tại Thông tư 
số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ quản 
lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định và Thông tư số 54/2013/TT-BTC 
ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác 
công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

Điều 7. Huy động vốn 
Các đơn vị đầu tư xây dựng các công trình (bao gồm cả công trình cải tạo) 

cấp nước nông thôn: 
1. Được vay vốn tín dụng ưu đãi từ Ngân hàng phát triển Việt Nam nếu đáp 

ứng đủ điều kiện theo quy định tại Nghị định số 75/2011/NĐ-CP ngày 30/8/2011 
của Chính phủ về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất khẩu của Nhà nước, các văn bản 
hướng dẫn và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có); được vay vốn tín 
dụng từ Quỹ đầu tư phát triển địa phương theo quy định tại Nghị định số 
138/2007/NĐ-CP ngày 28/8/2007 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Quỹ 
đầu tư phát triển địa phương và Nghị định số 37/2013/NĐ-CP ngày 22/4/2013 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 138/2007/NĐ-CP.  

2. Được ưu tiên vay lại từ nguồn vốn của các tổ chức quốc tế cho Chính phủ 
Việt Nam vay ưu đãi. 

3. Được nhận vốn tài trợ không hoàn lại của tổ chức quốc tế (nếu có). 
4. Được phép huy động vốn dưới dạng góp cổ phần đối với công ty cổ phần, 

góp vốn từ người lao động trong đơn vị, cộng đồng; huy động các nguồn vốn hợp 
pháp khác thông qua hợp tác, liên doanh liên kết với các doanh nghiệp, tổ chức 
kinh tế, tổ chức tài chính, cá nhân trong và ngoài nước theo quy định của Luật 
Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan.  
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Đơn vị cấp nước có trách nhiệm quản lý chặt chẽ nguồn vốn, đầu tư hiệu quả, 
thực hiện đúng cam kết đã thỏa thuận khi huy động vốn. 

Điều 8. Hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn 
1. Mức hỗ trợ giá: là phần chênh lệch giữa giá bán nước sạch thấp hơn 

phương án giá nước sạch được tính đúng tính đủ theo quy định theo hướng dẫn 
tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung 
cấp và tiêu thụ nước sạch; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 28/12/2011 của 
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117 và Thông tư liên 
tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 15/5/2012 của Bộ Tài 
chính, Bộ Xây dựng, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn 
nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định giá tiêu thụ nước 
sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn và các văn bản sửa 
đổi, bổ sung (nếu có). 

2. Điều kiện, quy trình xét cấp hỗ trợ: 
a) Đơn vị cấp nước lập kế hoạch đề nghị cấp hỗ trợ cùng kỳ lập kế hoạch dự 

toán Ngân sách hàng năm của địa phương gửi Sở Tài chính thẩm định; 
b) Sở Tài chính thẩm định, ghi vào dự toán ngân sách theo hạng, mục quy định 

của Luật Ngân sách Nhà nước, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh để Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh trình Hội đồng nhân dân cùng cấp phê duyệt. 

3. Thời gian hỗ trợ giá 
a) Kế hoạch ngân sách địa phương sau khi được Hội đồng nhân dân cấp tỉnh 

phê duyệt (trong đó có phần hỗ trợ giá nước sạch sinh hoạt nông thôn), cơ quan tài 
chính cấp hỗ trợ giá cho các đơn vị cấp nước theo phân cấp của địa phương; 

b) Thời gian hỗ trợ giá được thực hiện 2 lần trong năm:  
Lần 1 trước quý 3 hàng năm cấp 70% kế hoạch hỗ trợ giá đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. 
Lần 2 vào quý 1 năm sau, cấp hết số còn lại sau khi đã quyết toán. 
4. Hồ sơ, thủ tục hỗ trợ trợ giá: Thực hiện theo quy định của pháp luật về tài chính. 

 
Chương III 

MÔ HÌNH QUẢN LÝ, KHAI THÁC 
CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC SẠCH NÔNG THÔN 

Điều 9. Lựa chọn mô hình quản lý 
Tùy theo điều kiện cụ thể về quy mô công trình, nguồn nước, công nghệ xử lý 

và cấp nước, đặc điểm kinh tế - xã hội của từng địa phương có thể áp dụng các mô 
hình tổ chức đơn vị cấp nước như sau: 
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1. Tư nhân. 
2. Hợp tác xã. 
3. Đơn vị sự nghiệp công lập: Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi trường 

nông thôn, Ban quản lý nước sạch. 
4. Doanh nghiệp: Công ty cổ phần, Công ty trách nhiệm hữu hạn, Công ty 

trách nhiệm hữu hạn nhà nước một thành viên, Công ty quản lý khai thác công 
trình thủy lợi, Công ty hợp danh và doanh nghiệp tư nhân hoạt động theo Luật 
doanh nghiệp. 

Điều 10. Quy trình tham gia đầu tư, quản lý các hoạt động cấp nước sạch 
nông thôn 

1. Hàng năm, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và 
Phát triển nông thôn tổng hợp danh mục các công trình cấp nước sạch nông thôn 
theo quy hoạch cần đầu tư hoặc thay đổi mô hình quản lý trên địa bàn báo cáo Ủy 
ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt, niêm yết công khai hoặc công bố trên các phương 
tiện thông tin đại chúng nhằm kêu gọi các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư hoặc 
quản lý vận hành. 

a) Đối với trường hợp có 01 tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đầu tư hoặc 
quản lý, khai thác công trình cấp nước mới hoặc cải tạo, nâng cấp theo danh mục 
công trình đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thì thực hiện các thủ tục chỉ định 
thầu theo quy định hiện hành của pháp luật về đấu thầu; 

b) Đối với các trường hợp khác thực hiện theo quy định hiện hành của pháp 
luật về đấu thầu. 

2. Đối với những công trình cấp nước đã có tổ chức, cá nhân đang thực hiện 
dịch vụ cấp nước nhưng yêu cầu phải đầu tư, cải tạo, nâng cấp hoặc phải thay đổi 
mô hình quản lý để công trình cấp nước đáp ứng nhu cầu phục vụ tốt hơn, xử lý 
như sau: 

a) Trường hợp đầu tư cải tạo, nâng cấp: 
Tổ chức, cá nhân đang quản lý tốt công trình, có đủ điều kiện làm chủ đầu tư 

thì được giao làm chủ đầu tư thực hiện công trình. 
Trường hợp đầu tư cải tạo, nâng cấp và thay đổi mô hình quản lý thì cơ quan 

có thẩm quyền quyết định lựa chọn tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện để làm chủ 
đầu tư và quản lý khai thác công trình. 

b) Trường hợp cần thay đổi mô hình quản lý để đảm bảo quản lý có hiệu quả 
hơn, cần lựa chọn tổ chức, cá nhân có năng lực quản lý, khai thác cung cấp dịch vụ 
cấp nước sạch tham gia. Tổ chức, cá nhân tham gia quản lý phải có phương án tổ 
chức lại sản xuất, quản lý cung cấp nước sạch, ký kết với cơ quan có thẩm quyền 
các thỏa thuận về yêu cầu quản lý mới đảm bảo khai thác, cung cấp nước sạch 
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nông thôn. Cơ quan có thẩm quyền sẽ lựa chọn tổ chức, cá nhân mới để quản lý 
theo hướng dẫn tại các điểm a, b khoản 1 Điều 10. 

3. Trường hợp đặc biệt: Không có tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư thì nhà 
nước đầu tư. Cấp quyết định đầu tư quyết định lựa chọn cơ quan, tổ chức có đủ 
năng lực làm chủ đầu tư theo quy định của pháp luật. 

Điều 11. Xử lý tài sản 
1. Đối với các loại tài sản, công trình được đầu tư từ ngân sách nhà nước hoặc 

có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước khi có nhu cầu điều chuyển công trình, cho 
thuê quyền khai thác công trình, chuyển nhượng, thanh lý công trình thực hiện 
theo Điều 23, 24, 25, 26 và 30 Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của 
Bộ Tài chính quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch 
nông thôn tập trung. 

2. Đối với loại tài sản, công trình hình thành từ các nguồn vốn ngoài vốn ngân 
sách nhà nước hoặc không có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước, khi chuyển đổi 
chủ sở hữu, bán lại hoặc tổ chức lại theo các loại hình đơn vị cấp nước khác được 
thực hiện theo quy định của doanh nghiệp và chủ sở hữu doanh nghiệp theo quy 
định của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan. 

 
Chương IV 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

Điều 12. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh 
1. Ban hành theo thẩm quyền các cơ chế, chính sách ưu đãi và khuyến khích 

đầu tư của địa phương. 
2. Chỉ đạo, tổ chức lập, rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về cấp 

nước sạch nông thôn. Lập danh mục đầu tư cụ thể trên từng địa bàn để kêu gọi các 
tổ chức, cá nhân đầu tư và quản lý vận hành công trình cấp nước sạch nông thôn; 
có cơ chế hỗ trợ phù hợp đối với những vùng đặc biệt khó khăn. 

3. Thực hiện quản lý nhà nước đối với các hoạt động trong lĩnh vực nước sạch 
nông thôn, phân công, phân cấp cụ thể cho các cơ quan chuyên môn và Ủy ban 
nhân dân cấp dưới để thực hiện.  

4. Hàng năm, có kế hoạch và tổ chức thực hiện việc hỗ trợ đào tạo nguồn nhân 
lực đáp ứng nhu cầu cấp nước sạch nông thôn, ưu tiên thực hiện tại các địa bàn khó 
khăn và đặc biệt khó khăn. 

5. Chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành địa phương theo chức năng, nhiệm vụ và quyền 
hạn triển khai các biện pháp để thực hiện theo quy định tại Thông tư này. 
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Điều 13. Trách nhiệm của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 
1. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý nhà nước đối với các hoạt 

động cung cấp nước sạch ở nông thôn trên địa bàn. 
2. Tổ chức lập, rà soát quy hoạch tổng thể, quy hoạch chi tiết về cung cấp nước 

sạch nông thôn; lập danh mục đầu tư trên từng địa bàn. Kêu gọi các thành phần 
kinh tế đầu tư các công trình nước sạch phục vụ nông thôn đặc biệt là những vùng 
sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. 

3. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan trình Ủy ban nhân dân tỉnh các 
cơ chế chính sách khuyến khích đặc thù ở địa phương (nếu có). Tuyên truyền, phổ 
biến các chính sách ưu đãi của nhà nước, của địa phương đối với hoạt động cấp 
nước sạch ở nông thôn.  

4. Rà soát, kiểm tra hoạt động của các đơn vị cấp nước; tổng kết kinh nghiệm 
các mô hình quản lý, đề xuất các biện pháp đảm bảo đơn vị cấp nước hoạt động 
hiệu quả, bền vững. 

5. Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, quản lý, vận 
hành công trình cho các tổ chức, cá nhân quản lý khai thác vận hành quản lý công 
trình trên địa bàn tỉnh. 

6. Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp các nhu cầu hỗ trợ vốn 
hàng năm theo các công trình xã hội hóa trong lĩnh vực cấp nước sạch nông thôn phù 
hợp với quy hoạch đã được phê duyệt trình cấp có thẩm quyền quyết định. 

Điều 14. Trách nhiệm của Sở Tài chính 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm 

định các phương án giá tiêu thụ nước sạch nông thôn phù hợp với khung giá tiêu 
thụ nước sạch sinh hoạt do Bộ Tài chính ban hành và thực tế của địa phương. 

2. Chủ trì, phối hợp với các Sở liên quan bố trí vốn cho công trình cấp nước 
sạch nông thôn 

3. Căn cứ điều kiện thực tế, Sở Tài chính hướng dẫn cụ thể hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, 
quyết toán kinh phí hỗ trợ giá phù hợp với các quy định hiện hành của nhà nước.  

4. Xem xét, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giá nước sạch ghi vào kế hoạch ngân sách 
trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

5. Hướng dẫn các thành phần kinh tế tổ chức quản lý tài chính ở các đơn vị 
cấp nước. 

Điều 15. Trách nhiệm của Sở Kế hoạch và Đầu tư 
1. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập danh mục 

đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn và các công trình phải chuyển đổi 
mô hình quản lý, vận hành trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt để kêu gọi 
đầu tư trên địa bàn. 
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2. Hướng dẫn các ngành, các cấp thực hiện các phương thức tham gia hoạt 
động cấp nước sạch nông thôn trong đầu tư xây dựng và quản lý khai thác vận 
hành công trình cấp nước sạch nông thôn (như thỏa thuận, đấu thầu và đặt hàng). 

3. Phối hợp với Sở Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong 
việc phân bổ vốn nước sạch nông thôn; tổ chức thực hiện lồng ghép với các 
Chương trình có cùng mục tiêu trên địa bàn. 

4. Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét mức 
hỗ trợ đầu tư cho các công trình về nước sạch trên địa bàn trình Ủy ban nhân dân 
cấp tỉnh quyết định. 

Điều 16. Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân 
Các tổ chức, cá nhân có nhu cầu đầu tư và quản lý các công trình cấp nước 

sạch nông thôn có trách nhiệm: 
1. Nghiên cứu quy hoạch cấp nước nông thôn, danh mục đầu tư các công trình 

cấp nước tập trung và các công trình phải chuyển đổi mô hình quản lý vận hành đã 
được cấp có thẩm quyền phê duyệt trên địa bàn để đăng ký tham gia. 

2. Điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư, hoặc phương án quản lý các hoạt động 
khai thác, cung cấp nước sạch nông thôn trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Thực hiện thủ tục đề nghị cho thuê đất, hỗ trợ vốn và miễn giảm thuế. 
4. Đối với các đơn vị cấp nước đang hoạt động gặp khó khăn về vốn, có phương án 

đề xuất các biện pháp khắc phục trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 
Điều 17. Hiệu lực thi hành 
1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 12 năm 2014. 
2. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị phản ánh 

kịp thời về Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch 
và Đầu tư để xem xét, giải quyết./. 
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