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KẾ HOẠCH THỰC HIỆN 

Chương trình “Mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn  

dựa vào kết quả” năm 2021. 

 

Căn cứ Quyết định số 3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông 

nghiệp và Phát triển nông thôn về việc điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 

3606/QĐ-BNN-HTQT ngày 04/9/2015 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn phê duyệt Văn kiện Chương trình “Mở rộng  quy mô vệ sinh và nước sạch 

nông thôn dựa vào kết quả” vay vốn Ngân hàng Thế giới (WB); 

Căn cứ Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ về 

xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2020; văn bản số 4538/BKHĐT-TH ngày 3/7/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về 

việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch năm 2020. 

Tiếp nhận Công văn số 77/CV-WB3 ngày 30/6/2020 của Ban xây dựng 

năng lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước, về việc phối hợp xây dựng kế 

hoạch 2021 Chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa 

trên kết quả; Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình 

“Mở rộng Quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa vào kết quả” năm 2021, 

như sau: 

I. Mục tiêu  

1. Mục tiêu Chung  

Cải thiện hành vi vệ sinh cá nhân, vê sinh môi trường, tăng cường tiếp cận 

bền vững vệ sinh nông thôn; nâng cao nhận thức, thay đổi thái độ, hành vi của học 

sinh về nước sạch, vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân nhằm tăng tỷ lệ học sinh sử 

dụng nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh. 

2. Mục tiêu cụ thể năm 2021 

- Củng cố số xã đạt vệ sinh toàn xã: 6 Xã đăng ký vệ sinh toàn xã; 

- 100% giáo viên và học sinh các trường mầm non, tiểu học, THCS trên địa 

bàn 6 xã1 được cung cấp kiến thức về sử dụng và bảo quản nhà tiêu hợp vệ sinh 

đúng quy cách, rửa tay với xà phòng và nước sạch vào các thời điểm quan trọng; 

- Hoàn thành quyết toán các công trình “Sửa chữa, cải tạo nhà tiêu”: 74 

trường (nằm trong kế hoạch). 

II. Nội dung hoạt động 

- Phát động phong trào giữ gìn vệ sinh trường lớp, vệ sinh thân thể trong các 

trường học kết hợp tuyên truyền giáo dục xây dựng nếp sống văn minh đô thị, xây 

dựng phong trào “Mái trường em sạch đẹp – văn minh”; phát động Tuần lễ quốc 

gia về “Nước sạch và vệ sinh môi trường” (29/4 đến 6/5) và duy trì đến dịp kỷ 

niệm ngày Môi trường thế giới (5/6) đến tất cả trường học, cơ sở giáo dục trên 

toàn tỉnh; 

                                                 
1 6 xã Tân Hải, Hòa Sơn, Phước Thái, Công Hải, Phước Hậu, Phước Dinh. 
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- Tổ chức các cuộc truyền thông về ý nghĩa và tầm quan trọng của việc sử 

dụng nước sạch và vệ sinh môi trường đối với sức khỏe của bản thân, gia đình và 

cộng đồng; treo khẩu hiệu hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch, vệ sinh môi 

trường và ngày Môi trường thế giới; Xây dựng góc truyền thông về VS-NSNT 

trong trường học trong kế hoạch trường học an toàn; tuyên truyền trong lễ chào 

cờ, giờ ngoại khóa, qua hoạt động của Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh; 

- Tổ chức giảng dạy lồng ghép vào các môn học chính khoá; 

- Tổ chức hướng dẫn học sinh bảo quản, sử dụng các công trình vệ sinh – 

nước sạch trong trường học. Hướng dẫn các trường tổ chức cho học sinh lao động 

vệ sinh trong khuôn viên nhà trường, chăm sóc bồn hoa cây cảnh, tạo cảnh quan 

môi trường xanh- sạch – đẹp; chăm sóc và trồng thêm cây xanh ở nơi làm việc, 

học tập, ký túc xá, nơi ở của học sinh, cán bộ công chức; 

- Các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở tiếp tục tuyên truyền và 

hướng dẫn học sinh thực hiện việc rửa tay với xà phòng đúng cách; 

- Vận động mọi người tham gia có kế hoạch bảo quản, sử dụng có hiệu quả 

các công trình vệ sinh – nước sạch đã xây dựng; tổ chức sửa chữa và huy động các 

nguồn lực xây dựng mới các công trình vệ sinh – nước sạch; 

- Các đơn vị, trường học phối hợp với các ngành, đoàn thể tổ chức tuyên 

truyền bằng nhiều hình thức như tổ chức ngày hội vệ sinh trường học, lễ mít tinh, 

diễu hành, thi vẽ tranh, thi văn nghệ, treo khẩu hiệu về nước sạch, vệ sinh môi 

trường. 

- Tổ chức thí điểm tại 8 xã điểm và đại trà chương trình ngoại khóa Ngày 

hội vệ sinh trường học, Ngày thế giới Rửa tay với xà phòng (15/10); 

- Tập huấn và thực hành công tác giáo dục VS-NSNT trong trường học đến 

tận cơ sở giáo dục từ cấp học mầm non, tiểu học đến cấp THCS. 

III. Tổ chức thực hiện 

1. Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phối hợp với các Sở, ngành liên quan xây dựng kế hoạch truyền thông về 

nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ sinh cá nhân; 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động đào tạo nâng cao năng lực, truyền thông 

thay đổi hành vi về vệ sinh cá nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà 

tiêu hợp vệ sinh trong trường học; 

- Phối hợp với các Ban, ngành liên quan để kiểm tra, giám sát, đánh giá, 

tổng kết việc thực hiện kế hoạch truyền thông; 

- Triển khai sửa chữa, xây dựng các công trình vệ sinh theo kế hoạch được 

duyệt, tổ chức nghiệm thu, kiểm đếm, thanh toán tất cả các phần công việc đã 

hoàn thành. 

2. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện 

- Xây dựng kế hoạch truyền thông về nước sạch, vệ sinh môi trường và vệ 

sinh cá nhân; 

- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động truyền thông thay đổi hành vi về vệ sinh cá 

nhân, sử dụng, bảo quản nguồn nước sạch và nhà tiêu hợp vệ sinh trong trường 

học tại địa phương; 
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- Phối hợp với các ban, ngành tại địa phương để kiểm tra, giám sát, đánh 

giá, tổng kết việc thực hiện kế hoạch truyền thông. 

3. Các cơ sở giáo dục 

- Nhà trường cần xây dựng kế hoạch tổ chức truyền thông, hướng dẫn học 

sinh cách vận hành và sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh. “Ngày hội vệ sinh trường 

học” là một trong những cách truyền thông hiệu quả, trong đó có phần thi cách sử 

dụng nhà vệ sinh và công trình nước sạch; 

- Công tác vệ sinh trường học: Xây dựng kế hoạch cụ thể và phân công theo 

dõi thường xuyên, không để lao công chịu trách nhiệm chính trong việc này; 

- Nhà trường cần họp với Ban đại diện cha mẹ học sinh tính toán việc trang 

bị các vật liệu tối thiểu cho nhà vệ sinh như: Xà phòng rửa tay, giấy vệ sinh tự 

hoại, các loại chổi dọn vệ sinh.  

IV. Kinh phí hoạt động năm 2021 

1. Cấp nước nông thôn (Hợp phần 1, tiểu học phần 2)  

- Tổng nguồn vốn theo kế hoạch (theo văn kiện): 23.751 triệu đồng. 

- Tổng vốn đã được phê duyệt là 21.565 triệu đồng/74 trường.  

a) Kết quả thực hiện: 

- Năm 2018: 9 trường;  

- Năm 2019: 63 trường (2 trường không thực hiện)2. 

- Năm 2020: 02 trường bổ sung 

b) Kết quả giải ngân 

- Năm 2018: 4.160 triệu đồng3  

- Năm 2019: 12.814 triệu đồng4; tính đến tháng 12/2019 giải ngân 12.814 

triệu đồng đạt 100%. 

- Năm 2020: 2.900 triệu đồng5 (đang chờ TW chuyển tiền về địa phương).  

- Năm 2021: Nhu cầu vốn 4.838 triệu đồng; trong đó: 

+ Quyết toán công trình: 730 triệu đồng (cho năm 2021).  

Như vậy, tổng số vốn thực hiện (4.160 + 12.814 + 2.900 + 730 = 20.604 

tr.đồng) 

 + Vốn đề nghị bổ sung: 4.838 triệu đồng 

2. Lý do đề nghị bổ sung vốn: 

a) Tổng mức vốn được phân bổ: 1.030.000 USD (ngày 6/6/2019 tại Ngân 

hàng Nhà nước 1 USD = 23.060) tương đương 23.751.800.000 đồng (QĐ số 

3102/QĐ-BNN-HTQT ngày 21/7/2016 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông 

thôn); 

b) Tổng mức vốn thuộc KH lựa chọn nhà thầu là: 21.565 tr.đồng6  

- Dự kiến số liệu Quyết toán 6 huyện, công trình bổ sung7: 20.604 tr.đồng; 

                                                 
2 TH Trà Nô và DTBT THCS Phước Hà 
3 Trong đó: 3.700 trđ theo QĐ 830/QĐ-UBND ngày 23/5/2018 và 460 trđ theo QĐ 2331/QĐ-UBND ngày 

31/12/2018.   
4 Theo Quyết định số 501/QĐ-UBND ngày 04/4//2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
5 Theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh. 
6 Theo các QĐ số 1251, 1252, 1253, 1254 ngày 24/7/2018 ; QĐ 1261, 1262 ngày 25/7/2018 và QĐ 525/QĐ-UBND 

ngày 16/4/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận;  
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- Vốn được duyệt còn dư 961 tr.đồng = (21.565 tr.đồng - 20.604 tr.đồng). 

c) Vốn còn dư theo kế hoạch của Chương trình: (23.751 tr.đồng – 20.604 

tr.đồng)  = 3.147 triệu đồng. 

d) Đề nghị phân bổ vốn năm 2021:  

Để sử dụng hết nguồn vốn thuộc kế hoạch được duyệt (theo thông báo của  

Ngân hàng thế giới (WB)); Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Ban xây dựng năng 

lực và thực hiện các dự án ODA ngành nước trình Ủy ban nhân dân tỉnh cho chủ 

trương để ngành triển khai tiếp theo, cụ thể như sau: 

730 + 961 + 3.147 = 4.838 tr.đồng (Bốn tỷ, tám trăm ba mươi tám triệu 

đồng). 

3. Nâng cao năng lực truyền thông (Hợp phần 3)  

Tổng kinh phí Hợp phần 3: 1.005 triệu đồng (đúng văn kiện). 

- Năm 2017: 310.763.000 đồng. 

- Năm 2018: 130.606.000 đồng. 

- Năm 2019: 257.385.990 đồng. 

- Năm 2020: 215.000.000 đồng. 

- Kế hoạch năm 2021: 91 triệu đồng bao gồm các hoạt động: 

Hoạt động 1: Hội thảo tổng kết chương trình“Mở rộng quy mô vệ sinh và 

nước sạch nông thôn dựa vào kết quả”; dự kiến kinh phí 61 triệu đồng. 

Hoạt động 2: Giám sát các công trình được đầu tư, trọng tâm 5 xã đạt vệ 

sinh toàn xã; Dự kiến kinh phí: 30 triệu đồng (có bảng cam kết hiệu trưởng). 

Sở Giáo dục và Đào tạo lập Kế hoạch triển khai chương trình “Mở rộng quy 

mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa vào kết quả” năm 2021 kính đề nghị Ban 

Năng lực và Thực hiện ODA ngành nước của tỉnh xem xét, tổng hợp, trình Uỷ ban 

nhân dân tỉnh xem xét giải quyết./. 

 
Nơi nhận: KT.GIÁM ĐỐC 
- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- BXD NL&TH các DA ODA Ngành nước; 

- Sở KHĐT;  

- GĐ, PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, P.KHTC (BTT, NTQ, NTHV). 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lê Bá Phương 
 

  

                                                                                                                                                            
7  2 CT sửa chữa và xây mới: Tiểu học Hoài Nhơn và tr THCS Bùi Thị Xuân và 01 CT (bổ sung) thuộc trường 

Trường tiểu học Thọ Sanh (Ninh Phước).  
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