
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /KH-UBND Ninh Thuận, ngày       tháng    năm 2022 

 

 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của 

Chính phủ quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch  

        
 

Thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022 của Chính phủ 

quy định việc quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch 

(gọi tắt là Nghị định số 43/2022/NĐ-CP), 

Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định 

số 43/2022/NĐ-CP, như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

a) Triển khai đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ theo Nghị định số 

43/2022/NĐ-CP; phát huy hiệu quả các công trình cấp nước sạch tập trung, nâng 

cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. 

b) Góp phần thực hiện nâng cao hiệu quả quản lý, khai thác công trình cấp 

nước sạch tập trung theo hướng nâng cao chất lượng và phát triển bền vững. 

Khuyến khích thực hiện xã hội hóa nhằm huy động và đa dạng nguồn lực để duy 

trì, phát triển, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đáp ứng yêu cầu 

phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. 

c) Xác định cụ thể nội dung công việc, thời hạn, tiến độ hoàn thành và 

trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong việc triển khai các giải 

pháp xử lý tài sản kết cấu hạ tầng nước sạch, bảo đảm tính kịp thời, đồng bộ, 

thống nhất, hiệu lực, hiệu quả. 

2. Yêu cầu 

a) Kế hoạch được lập trên cơ sở Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

b) Bảo đảm sự chỉ đạo thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh; sự phối hợp 

chặt chẽ, thường xuyên, hiệu quả giữa các sở, ban, ngành; Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố; Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn và các cơ quan, đơn 

vị có liên quan trong việc triển khai thực hiện. 

c) Các hoạt động của Kế hoạch phải bảo đảm tính khả thi, phát huy tối đa 

nguồn lực hiện có của các cơ quan, tổ chức có liên quan và tình hình thực tiễn 

tại địa phương trong việc tổ chức thực hiện. 
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d) Công tác đánh giá, đề xuất các giải pháp xử lý tài sản kết cấu hạ tầng 

nước sạch cần phải bám sát hiện trạng sử dụng nước, không phân biệt khu vực 

cấp nước đô thị hay nông thôn, đảm bảo cấp nước an toàn, liên tục, ổn định cho 

người dân và doanh nghiệp. 

đ) Thường xuyên, kịp thời kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn tháo gỡ, giải 

quyết vướng mắc, khó khăn phát sinh trong quá trình tổ chức thực hiện để đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH 

1. Nội dung công việc 

a) Tổ chức lấy ý kiến chính thức các đơn vị cấp nước về việc tiếp nhận, 

ghi tăng vốn nhà nước đối với các hệ thống cấp nước đã được bàn giao quản lý, 

sử dụng. 

b) Rà soát, phân loại tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn 

tỉnh. 

c) Kiểm tra hiện trạng, lập Biên bản kiểm tra hiện trạng quản lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

d) Lập phương án giao, quản lý khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch. 

đ) Báo cáo tình hình quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch. 

e) Cập nhật cơ sở dữ liệu về tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa 

bàn tỉnh. 

2. Kinh phí thực hiện 

Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn lập dự toán chi phí 

liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn 

tỉnh trong phạm vi được giao quản lý trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt gồm: 

a) Chi phí kiểm kê, chi phí xác định giá khởi điểm (bán đấu giá, cho thuê 

quyền khai thác, chuyển nhượng có thời hạn khai thác). 

b) Chi phí xác định giá trị hoàn trả (giao tài sản có hoàn trả giá trị cho Nhà nước). 

c) Chi phí tổ chức đấu giá và các chi phí khác có liên quan đến việc khai 

thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

a) Tổ chức làm việc, lấy ý kiến chính thức Trung tâm Nước sạch và Vệ 

sinh môi trường nông thôn về việc tiếp nhận, ghi tăng tài sản đối với các hệ 

thống cấp sạch nông thôn đã được bàn giao quản lý, sử dụng (trừ các hệ thống 

cấp nước đã được bàn giao cho Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận quản lý, 

sử dụng). 
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b) Lập dự toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch nông thôn tập trung trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung. 

d) Chủ trì lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

+ Hình thức ghi tăng tài sản cho đối tượng được giao tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

+ Trong trường hợp không đồng ý nhận ghi tăng tài sản: thực hiện theo 

Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2022. 

          đ) Phối hợp với Sở Tài chính báo cáo kê khai, nhập cơ sở dữ liệu về tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

e) Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh vận hành cấp nước thông suốt, liên 

tục, không bị gián đoạn trong thời gian thực hiện rà soát, phân loại tài sản, thực 

hiện các thủ tục liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch nông thôn tập trung trên địa bàn tỉnh. 

2. Sở Xây dựng 

a) Tổ chức làm việc, lấy ý kiến chính thức Công ty Cổ phần cấp nước 

Ninh Thuận về việc tiếp nhận, ghi tăng vốn nhà nước đối với các hệ thống cấp 

sạch đô thị và các hệ thống cấp nước khác ngoài đô thị đang được giao quản lý, 

sử dụng. 

b) Lập dự toán chi phí liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch đô thị trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. 

c) Tổ chức triển khai thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện theo 

quy định đối với tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị. 

d)  Chủ trì lập phương án giao, quản lý, khai thác tài sản kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch nông thôn đô thị trên địa bàn tỉnh. 

 + Hình thức ghi tăng vốn nhà nước cho doanh nghiệp có vốn nhà nước: 

thực hiện theo Điều 6 Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

 + Trong trường hợp doanh nghiệp có vốn nhà nước không đồng ý nhận 

ghi tăng vốn nhà nước: thực hiện theo Điều 7, Điều 8 Nghị định số 43/2022/NĐ-

CP ngày 24/6/2022. 

          đ) Phối hợp với Sở Tài chính báo cáo kê khai, nhập cơ sở dữ liệu về tài 

sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh. 

e) Chỉ đạo các đơn vị được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch đô thị vận hành cấp nước thông suốt, liên tục, không bị gián đoạn trong 

thời gian thực hiện rà soát, phân loại tài sản, thực hiện các thủ tục liên quan đến 

việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đô thị trên địa bàn tỉnh. 
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3. Sở Tài chính 

a) Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí kinh phí thực hiện các chi phí 

liên quan đến việc khai thác tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch theo quy định 

tại Nghị định này. 

b) Hướng dẫn hạch toán ghi tăng tài sản và ghi tăng vốn đối với các tài 

sản kết cấu hạ tầng nước sạch được cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch đã 

thực hiện việc bàn giao đúng quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP ngày 

24/6/2022 của Chính phủ. 

c) Phối hợp với cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch thành lập Hội đồng 

định giá để xác định giá khởi điểm/giá trị hoàn trả khi có yêu cầu. 

d) Chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây 

dựng cập nhật cơ sở dữ liệu; báo cáo tổng hợp tình hình quản lý, sử dụng tài sản 

kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh theo quy định. 

4. UBND các huyện, thành phố 

 Phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng thực hiện 

kiểm tra, giám sát tình hình quản lý, sử dụng tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước 

sạch trên địa bàn tỉnh. 

5. Công ty Cổ phần cấp nước Ninh Thuận 

  Rà soát, tổng hợp báo cáo tình hình triển khai thực hiện đánh giá lại, xác 

định giá trị tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch đã giao cho đơn vị cấp nước 

quản lý, sử dụng cụ thể như sau: 

a) Tài sản đã giao ghi tăng vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

b) Tài sản đã giao không tính phần vốn nhà nước tại doanh nghiệp. 

c) Tài sản đang tạm giao cho doanh nghiệp quản lý. 

6. Các đơn vị khác có liên quan đến việc quản lý tài sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 

 Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được giao, các đơn vị có liên quan đến 

việc quản lý tài sản kết cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh thực hiện các 

nội dung liên quan theo quy định tại Nghị định số 43/2022/NĐ-CP. 

 Trên đây là Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị định số 43/2022/NĐ-CP 

ngày 24/6/2022 của Chính phủ quy định quản lý, sử dụng và khai thác tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh; yêu cầu các Sở, Ngành, UBND các 

huyện, thành phố và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện. Căn cứ nhiệm vụ, 

thời gian theo kế hoạch, đề nghị các cơ quan chuyên môn về cấp nước sạch (Sở 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Xây dựng) khẩn trương chủ động rà 

soát, xây dựng kế hoạch chi tiết tiến độ triển khai các công việc bảo đảm đầy đủ, 

kịp thời, hiệu quả. 

 Trong quá trình triển khai thực hiện Kế hoạch nếu có khó khăn, vướng 

mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh kịp thời về Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và 
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Phát triển nông thôn tổng hợp, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải 

quyết./. 

 

  Nơi nhận: 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: NN&PTNT, KH&ĐT, TC, XD; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.NDT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Tấn Cảnh 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

 

 

PHỤ LỤC 

TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 43/2022/NĐ-CP NGÀY 

24/6/2022 CỦA CHÍNH PHỦ 
(Ban hành kèm theo Kế hoạch số         /KH-UBND ngày    tháng 10 năm 2022 

của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

Stt 
Nội dung công 

việc 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

1 

Báo cáo tình 

hình tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch đã 

giao cho đơn vị 

cấp nước quản 

lý, sử dụng 

Tháng 11/2022 

Công ty Cổ 

phần cấp 

nước Ninh 

Thuận, 

Trung tâm 

Nước sạch 

và Vệ sinh 

môi trường 

nông thôn 

UBND các 

huyện, thành 

phố 

Báo cáo Sở 

Xây dựng, Sở 

Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn  

trước ngày 

07/11/2022 

2 

Rà soát, phân 

loại tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch trên 

địa bàn tỉnh 

    

2.1 

Tổ chức lấy ý 

kiến chính thức 

các đơn vị cấp 

nước về việc 

tiếp nhận, ghi 

tăng vốn nhà 

nước đối với các 

hệ thống cấp 

nước đã được 

bàn giao quản 

lý, sử dụng 

Tháng 11/2022 

(hoàn thành 

trước ngày 

07/11/2022) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn, 

Sở Xây 

dựng 

Công ty Cổ 

phần cấp nước 

Ninh Thuận, 

Trung tâm Nước 

sạch và Vệ sinh 

môi trường 

nông thôn 

Văn bản ý 

kiến 

2.2 

Rà soát, phân 

loại tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch nông 

thôn tập trung 

Tháng 11/2022 

(hoàn thành 

trước 

20/11/2022) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Báo cáo kết 

quả cho 

UBND tỉnh 

2.3 

Rà soát, phân 

loại tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch đô thị 

Tháng 11/2022 

(hoàn thành 

trước 

20/11/2022) 

Sở Xây 

dựng 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

Báo cáo kết 

quả cho 

UBND tỉnh 
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Stt 
Nội dung công 

việc 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

3 

Kiểm tra hiện 

trạng, lập Biên 

bản kiểm tra 

hiện trạng quản 

lý tài sản kết cấu 

hạ tầng cấp 

nước sạch 

    

3.1 

Kiểm tra hiện 

trạng, lập Biên 

bản kiểm tra 

hiện trạng quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch nông 

thôn tập trung 

Tháng 12/2022 

(hoàn thành 

trước 

05/12/2022) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Xác lập biên 

bản kiểm tra 

theo mẫu số 

05 Phụ lục 

Nghị định số 

43/2022/NĐ-

CP của Chính 

phủ 

3.2 

Kiểm tra hiện 

trạng, lập Biên 

bản kiểm tra 

hiện trạng quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch đô thị 

Tháng 12/2022 

(hoàn thành 

trước 

05/12/2022) 

Sở Xây 

dựng 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Xác lập biên 

bản kiểm tra 

theo mẫu số 

05 Phụ lục 

Nghị định số 

43/2022/NĐ-

CP của Chính 

phủ 

4 

Lập phương án 

giao, quản lý 

khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch  

    

4.1 

Lập phương án 

giao, quản lý 

khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch 

nông thôn tập 

trung 

Tháng 12/2022 

(hoàn thành 

trước 

18/12/2022) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Phương án 

4.2 

Lập phương án 

giao, quản lý 

khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch 

đô thị 

Tháng 12/2022 

(hoàn thành 

trước 

18/12/2022) 

Sở Xây 

dựng 

UBND các 

huyện, thành 

phố; các đơn vị 

được giao quản 

lý tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Phương án 

5 
Phê duyệt 

phương án giao, 

Tháng 01/2023 

(15 ngày sau 

Văn phòng 

UBND tỉnh 

Sở Xây dựng, 

Sở Nông nghiệp 
Quyết định 



3 

 

Stt 
Nội dung công 

việc 

Thời gian 

thực hiện 

Đơn vị chủ 

trì 

Đơn vị phối 

hợp 
Kết quả 

quản lý khai 

thác tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

khi cơ quan 

chuyên môn về 

cấp nước sạch 

trình phương 

án) 

và Phát triển 

nông thôn 

6 

Báo cáo tình 

hình quản lý, sử 

dụng và khai 

thác tài sản kết 

cấu hạ tầng cấp 

nước sạch 

Hàng năm 

 (hoàn thành 

trước ngày 28 

tháng 02 hàng 

năm) 

Sở Nông 

nghiệp và 

Phát triển 

nông thôn; 

Sở Xây 

dựng 

các đơn vị được 

giao quản lý tài 

sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước 

sạch 

Báo cáo 

7 

Cập nhật cơ sở 

dữ liệu về tài 

sản kết cấu hạ 

tầng cấp nước 

sạch trên địa 

bàn tỉnh; Báo 

cáo tổng hợp 

tình hình quản 

lý, sử dụng và 

khai thác tài sản 

kết cấu hạ tầng 

cấp nước sạch 

Hàng năm 

(hoàn thành 

trước ngày 12 

tháng 3 hàng 

năm) 

Sở Tài 

chính 

Sở Nông nghiệp 

và Phát triển 

nông thôn; Sở 

Xây dựng 

Ủy ban nhân 

dân cấp tỉnh 

tổng hợp tình 

hình quản lý, 

sử dụng tài 

sản cấp nước 

sạch gửi Bộ 

Tài chính 

trước ngày 15 

tháng 3 hàng 

năm 

 


	muc_1
	muc_2
	muc_4
	dieu_5
	chuong_pl_2

		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-10-31T11:06:54+0700
	HÀ NỘI
	Phan Tấn Cảnh<tancanh@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2022-10-31T13:45:09+0700


		2022-10-31T13:45:24+0700


		2022-10-31T13:45:43+0700


		2022-10-31T13:46:43+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-10-31T13:48:08+0700


		vpubnd@ninhthuan.gov.vn
	2022-10-31T13:48:36+0700




