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BÁO CÁO
Kết quả giám sát chuyên đề về hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình nước sinh 
hoạt tại các xã Trà Tập, Trà Mai, Trà Dơn giai đoạn 2016-2021 của Đoàn giám 

sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện phục vụ kỳ họp thứ 5,
 HĐND huyện khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026

 

Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-ĐGS ngày 24/3/2022 của Đoàn giám sát Ban 
Kinh tế - Xã hội HĐND huyện về giám sát phục vụ kỳ họp thứ 5, HĐND huyện 
khóa XII, nhiệm kỳ 2021-2026; 

Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội huyện đã tổ chức giám sát tại UBND xã 
Trà Tập, Trà Mai, Trà Dơn về việc hiệu quả đầu tư, quản lý các công trình nước 
sinh hoạt (NSH) giai đoạn 2016-2021. Kết quả khảo sát thực tế tại 11 công trình 
nước sinh hoạt do xã làm chủ đầu tư tại 3 xã: Trà Tập (NSH Tu Lung, NSH Mô 
Rỗi), Trà Dơn (NSH thôn 1 Ông Anh; NSH trung tâm hành chính xã), Trà Mai 
(NSH Tak Ngô 1; NSH Tak Ngô 2; NSH Tak Râu; NSH Nước Ui; NSH Tak Ót thôn 
3; NSH KDC Loong Póc; NSH KDC Tak Ót  ). 

Tại buổi giám sát, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi làm rõ những 
kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế. Đồng thời đề xuất kiến nghị và giải 
pháp nhằm triển khai thực hiện trong thời gian đến. Đoàn giám sát Ban Kinh tế - 
Xã hội HĐND huyện báo cáo kết quả giám sát như sau: 

I. Những kết quả đạt được 
1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện.

Trên cơ sở các văn bản của cấp trên như: Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 
17/4/2018 về “Cơ chế, chính sách khuyến khích doanh nghiệp vào đầu tư nông 
nghiệp, nông thôn”; Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 và Nghị 
quyết số 30/2021/NQ-HĐND ngày 29/9/2021 của HĐND tỉnh Quảng Nam về 
“Quy định, cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 
sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025” và các văn bản chỉ đạo của 
UBND huyện Nam Trà My. UBND các xã đã triển khai thực hiện đến các thôn, ban 
ngành, hội đoàn thể xã; đồng thời phối hợp với các ngành chuyên môn của huyện như 
Phòng Kinh tế & Hạ tầng, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng Tài nguyên & Môi 
trường trong quá trình triển khai thực hiện tổ chức tuyên truyền, phổ biến cho nhân 
dân chấp hành tốt các quy định của pháp luật trong việc sử dụng, khai thác, bảo vệ 
các công trình cấp nước sinh hoạt trên địa bàn huyện.  



2

Thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành duy tu, bảo 
dưỡng các hư hỏng nhỏ trong quá trình sử dụng, vận động bà con nạo vét đập đầu 
mối, sửa chữa đường ống để đảm bảo nước sinh hoạt tại một số khu dân cư. Kịp 
thời bố trí kinh phí của xã trong khả năng cân đối để đảm bảo nguồn duy tu bảo 
dưỡng nguồn nước sinh hoạt phục vụ cho người dân. Đồng thời, kiến nghị kịp thời 
với UBND huyện và các phòng ban liên quan khảo sát, sửa chữa các công trình hư 
hỏng lớn do thiên tai, bảo, lũ gây ra nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng cho bà con 
nhân dân.

2. Kết quả thực hiện công tác quản lý, đầu tư quản lý các công trình  
nước sinh hoạt giai đoạn 2016 – 2021

2.1. Đối với xã Trà Mai
Trong giai đoạn 2016 - 2021, trên địa bàn xã đã triển khai đầu tư xây dựng 

mới, nâng cấp sửa chữa 12 công trình nước sinh hoạt tập trung, phục vụ nước sinh 
hoạt cho hơn 600 hộ gia đình tại các khu dân cư Nước Xa, Tắc Ngô (1 và 2), Tắc 
Ót, Tắc Râu, Nước Ui, Bãi Tranh, khu ủy ban xã, Long Bok, Km33. Nhìn chung, 
các dự án phát huy hiệu quả đáp ứng nguyện vọng của người dân. Đến thời điểm 
hiện tại, tỷ lệ sử dụng nước sinh hoạt tập trung từ tất cả các nguồn trên địa bàn xã 
đạt trên 92%. Chủ yếu là từ các công trình nước sạch được đầu tư trên địa bàn xã 
và một số hộ tự kéo nước từ các khe suối về để đảm bảo sinh hoạt gia đình. Từ khi 
có nguồn nước sinh hoạt được đầu tư xây dựng, nhiều hộ gia đình trên địa bàn 
huyện đã thuận lợi trong việc sinh hoạt; sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi 
người dân nhờ đó từng bước được nâng cao. 

Hiện nay, tại một số khu dân cư nhu cầu nước sinh hoạt của người dân cũng 
cần thiết, đặc biệt là bài toán vào mùa khô: một số công trình hư hỏng cần được 
nâng cấp, sửa chữa như Nước sinh hoạt Nước Ui, Nước Canh, Tắc Ven; hệ thống 
nước Tắc Pỏ bị quá tải vào mùa khô cần phải được nâng cấp công suất để phục vụ 
cho khu vực trung tâm hành chính, cơ quan ban ngành huyện và người dân địa 
phương. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng do ảnh hưởng thường xuyên của thiên 
tai, bảo, lũ nên có một số công trình bị xuống cấp, hư hỏng đường ống nặng không 
thể sử dụng được, UBND xã đã kịp thời kiến nghị UBND huyện, các ngành của 
huyện và đề nghị hỗ trợ sửa chữa trong thời gian đến.

Việc quan tâm đầu tư triển khai xây dựng các công trình nước sinh hoạt, từng 
bước làm thay đổi bộ mặt nông thôn xã nhà, góp phần nâng cao chất lượng cuộc 
sống cho nhân dân trong việc sử dụng nguồn nước, nâng tỷ lệ hộ được sử dụng 
nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định của địa phương: Hộ sử dụng nước 
hợp vệ sinh là 1.035 hộ/1.137 hộ, đạt tỷ lệ 91,03%, có  600 hộ/1.137 hộ sử dụng 
nước sạch theo quy chuẩn Quốc gia, đạt tỷ lệ 52,8 %. Góp phần quan trọng trong 
thực hiện Tiêu chí số 17 về Môi trường và an toàn thực phẩm trong Bộ Tiêu chí 
quốc gia về xây dựng nông thôn mới.
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Xã Trà Mai có 2 công trình nước sinh hoạt do xã làm chủ đầu tư trong giai 
đoạn 2016 – 2021 hiện nay không hoạt động là công trình NSH Nước Ui và NSH 
Tak Ót thôn 3. Nguyên nhân: công trình nước sinh hoạt Nước Ui được đầu tư xây 
dựng 2016 do thiên tai, mưa bão nên dẫn đến đập bị xóa hàm ếch, hư hỏng gãy trôi 
đường ống nước và nước sinh hoạt Tak Ót thôn 3 cũ đã di dời làng ra đường Đông 
Trường Sơn theo sắp xếp dân cư của xã nên hiện tại không sử dụng. 

2.2. Đối với xã Trà Tập
Trên địa bàn xã, có 2 công trình xây dựng nước sinh hoạt từ chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới do xã làm chủ đầu tư  phục vụ cho bà con thôn 1 và thôn 3 gồm 
có: Công trình nước sinh hoạt làng Mô Rỗi thôn 1, được xây dựng vào năm 2018, phục 
vụ cho 26 hộ dân với tổng vốn đầu tư : 1.167.703 đồng  và Công trình nước sinh hoạt Tu 
Lung thôn 3 (mới) được xây dựng vào năm 2019 phục vụ 64 hộ dân với tổng đầu tư 
1.771.635 đồng.

Hai công trình NSH làng Mô Rỗi thôn 1 và nước sinh hoạt Tu Lung thôn 3 được 
UBND xã bàn giao cho Ban nhân dân thôn đang trực tiếp quản lý, vận hành để 
nhằm mục đích đáp ứng nhu cầu sử dụng NSH của trên 90 hộ dân tại thôn 1 và 
thôn 3.  

Từ khi đưa vào hoạt động công trình nước sinh hoạt làng Mô Rỗi thôn 1 vẫn đang 
được sử dụng với hiệu quả cao, nước vẫn đầy đủ để đáp ứng cho nhu cầu của người dân 
dùng để sinh hoạt. Bên cạnh đó, công trình nước sinh hoạt Tu Lung thôn 3 thì hoạt động 
kém hiệu quả với nguyên nhân: Nước đầu nguồn chảy về không đủ lượng nước đáp ứng 
nhu cầu của người dân, mùa nắng đầu nguồn khô nước, người dân hay chặt cây trên đầu 
nguồn ảnh hưởng đến lượng nước nên không đủ nước để chảy về các bể chứa nên người 
dân phải tự bắt nước nơi khác để sử dụng. Vì vậy, nên công trình NSH Tu Tung tới thời 
điểm hiện tại phần lớn vẫn chưa đáp ứng được nhu cầu dùng NSH của bà con thôn 3.

2.3. Đối với xã Trà Dơn
 Công trình nước sinh hoạt làng ông Anh thôn 1 với tổng mức đầu tư: 1.607 

triệu; cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 689 /QĐ - UBND ngày 31/5/2018 của 
UBND huyện Nam Trà My và công trình nước sinh hoạt trung tâm xã Trà Dơn với 
tổng mức đầu tư: 1.053 triệu, cơ cấu nguồn vốn theo Quyết định số 2419 /QĐ - 
UBND ngày 28/12/2018 của UBND huyện Nam Trà My.

NSH làng ông Anh, thôn 1 quy mô công suất 40m³/ngày đêm; cấp cho 29 hộ 
dân cư. Việc đầu tư xây dựng công trình nhằm phục vụ, giải quyết được nguồn 
nước sạch đảm bảo hợp vệ sinh cho 29 hộ gia đình hiện đang sinh sống và trong 
quy hoạch sắp xếp dân cư theo đề án 14 khu dân cư trên địa bàn xã Trà Dơn, góp 
phần tăng cường sức khỏe cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ, giảm tỷ lệ 
bệnh tật liên quan đến nước và môi trường.

Công trình NSH làng ông Anh, thôn 1 từ khi đưa vào vận hành đã được 
UBND xã giao cho Ban nhân dân thôn quản lý, sử dụng đảm bảo theo dự kiến ban 
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đầu nhưng đến thời điểm giám sát thì công trình NSH làng ông Anh, thôn 1 đã 
không hoạt động được gần một năm vì nguyên nhân: đất, rác vùi lấp đập đầu hố 
thu đầu nguồn và không còn tấm chắn rác dẫn đến tình trạng đất và rác bị ứ đọng 
trên đập đầu nguồn nên nước không về được các bể chứa lớn và nhỏ. Trong thời 
gian này người dân tự kéo đường dây nước cá nhân trên nguồn về nhà tự dùng để 
đảm bảo có nước sinh hoạt hằng ngày.

Công trình nước sinh hoạt trung tâm xã có công xuất 50 – 55 m³ / ngày đêm 
cung cấp nước cho 63 hộ / 220 khẩu. Thời gian ban đầu đưa vào dử dụng thì công 
trình cơ bản đáp ứng nhu cầu của nhân dân khu dân cư làng Ông Hùng. Nhưng tới 
thời điểm hiện tại thì công trình lại không đáp ứng được nhu cầu NSH cho người 
dân bởi nguyên nhân khách quan là do mưa bão, thiên tai năm 2020 với nhiều trận 
mưa lớn nên bị hư hại nặng tại đập đầu mối, toàn bộ tuyến ống từ đập đầu mối về 
tới đường ĐH 2 bị nước cuốn trôi nhưng vẫn chưa được duy tu, sữa chữa lại. 

=>Qua giám sát, Ban Kinh tế - Xã hội HĐND huyện nhận thấy có 05 
công trình nước sinh hoạt tại các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn hiệu quả sử 
dụng không đạt theo mục đích, yêu cầu đã đề ra. Ban Kinh tế - Xã hội đã đề 
nghị HĐND & UBND xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo khắc phục những công trình không hoạt động để đảm bảo có đầy đủ nguồn 
nước sinh hoạt cho người dân. Đến tại thời điểm hiện tại cơ bản 3 xã Trà Mai, 
Trà Tập, Trà Dơn đã chấp hành và lãnh đạo nhân dân cùng khắc phục, sữa 
chữa lại các công trình đã hư hỏng để mang lại hiệu quả của công trình nước 
sinh hoạt nhằm đảm bảo phục vụ cho người dân có cuộc sống tốt hơn.

II. Nhận xét của Đoàn giám sát
1. Ưu điểm
- Được sự quan tâm của Đảng, nhà nước, các cấp, các ngành đầu tư xây dựng 

hệ thống nước sinh hoạt và thường xuyên duy tu, bảo dưỡng các công trình hằng 
năm đã tạo điều kiện thuận lợi cho việc sinh hoạt và nâng cao chất lượng đời sống 
của nhân dân trên địa bàn huyện. Từ khi có nguồn nước sinh hoạt được đầu tư xây 
dựng từ các công trình, nhiều hộ gia đình trên địa bàn huyện đã thuận lợi trong 
việc sinh hoạt; sức khỏe và chất lượng cuộc sống của mỗi người dân nhờ đó từng 
bước được nâng cao.

- UBND các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn làm chủ đầu tư các công trình 
nước sinh hoạt và đưa vào hoạt động đã bàn giao cho Ban nhân dân thôn quản lý 
và sử dụng. UBND xã chỉ đạo thôn thực hiện đảm bảo cơ chế quản lý công trình 
nước sinh hoạt, Ban nhân dân thôn đã thành lập tổ quản lý, bầu thôn trưởng làm tổ 
trưởng, thực hiện công tác tuyên truyền người dân nâng cao ý thức bảo vệ và sử 
dụng hợp lý nguồn nước, vận động các hộ thụ hưởng thường xuyên lên kiểm tra, 
sửa chữa nạo vét kênh mươn và trên đầu nguồn để đảm bảo lượng nước sinh hoạt 
được ổn định.

- Đến thời điểm hiện tại thì không có nợ đọng liên quan đến đầu tư công trình 
nước sinh hoạt.
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2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
- Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND các xã có lúc chưa chặt chẽ, chưa 

được kịp thời; công tác quản lý, vận hành công trình sau khi đầu tư, nâng cấp, sữa 
chữa nói chung và các công trình duy tu, bảo dưỡng nước sinh hoạt giai đoạn 
2016-2021 nói riêng chưa tốt do lãnh đạo các xã Trà Dơn, Trà Tập chưa thường 
xuyên quan tâm, đôn đốc, quản lý tốt các công trình nước sinh hoạt trên địa bàn.

- Công tác tuyên truyền, vận động người dân quản lý, bảo vệ các công trình 
chưa được thường xuyên. Không xây dựng quy chế hoạt động công trình nước sinh 
hoạt tại các xã do đó việc quản lý, điều hành của Ban nhân dân thôn chưa được 
chặt chẽ dẫn đến công trình hoạt động không hiệu quả, điều tiết nước sinh hoạt 
phục vụ người dân chưa đảm bảo.

- Cán bộ phụ trách lĩnh vực nước sinh hoạt của các xã không được tập huấn, 
bồi dưỡng về cách thức quản lý, vận hành hệ thống nước sinh hoạt nên khi phát 
sinh sự cố tại các công trình không có phương án xử lý thích hợp dẫn đến một số 
công trình ngừng hoạt động, không phát huy được hiệu quả.

- Công tác bảo vệ nguồn nước các lưu vực đầu nguồn của các công trình nước 
sinh hoạt còn xảy ra tình trạng người dân chặt hạ cây trong rừng nguyên sinh làm 
cạn kiệt nguồn nước, do vậy không đủ nước đến các bể chứa cung cấp nước sinh 
hoạt cho người dân.

- Một số người dân thiếu ý thức, trách nhiệm trong việc bảo quản, giữ gìn 
công trình như: tự ý đào, phá, cắt đường ống dẫn nước để nước tràn ra ngoài và tự 
bắt ống dẫn nước về sử dụng cá nhân cho hộ gia đình, dẫn đến thất thoát nước, ở 
đầu nguồn thì dư nước, cuối nguồn không đủ nước sử dụng.

- Nhiều công trình đường ống, van khóa cấp nước, van xả cặn bị hư hỏng 
không thể sử dụng được. Một số công trình được đầu tư qua các năm đã hư hỏng, 
xuống cấp, đặc biệt nhiều công trình không phát huy hiệu quả sử dụng, nguyên 
nhân chủ yếu là do đặc thù miền núi, địa hình phức tạp, hằng năm sau các trận mưa 
bão xảy ra đã làm phá vỡ các đập đầu mối, đường ống dẫn nước bị cuốn trôi, 
những hư hỏng lớn người dân không thể tự sửa chữa được nhưng Ban nhân dân 
thôn, UBND xã không báo cáo cấp trên kịp thời để khắc phục dẫn đến hư hỏng 
lớn, công trình ngừng hoạt động. 

III. Đề xuất, kiến nghị
1. Đối với UBND các xã
- Chỉ đạo các thôn, Tổ quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng và điều phối 

công trình nước sinh hoạt, xây dựng quy chế hoạt động của Tổ quản lý.
- Tuyên truyền, vận động người dân không tự ý bắt ống nước riêng từ đầu 

nguồn để nước tập trung cho công trình đảm bảo phục vụ cho cộng đồng, đồng thời 
bảo quản công trình sau khi được đầu tư, sữ chữa, tham gia góp công sức cùng duy 
tu, bảo dưỡng công trình hư hỏng nơi mình được hưởng lợi, không được chặt phá 
và trồng keo trên lưu vực đầu nguồn để tránh làm khô nguồn nước.



6

- Kiểm tra, rà soát, tổng hợp đánh giá hiện trạng các công trình nước sinh 
hoạt trên địa bàn xã quản lý nhất là sau những đợt thiên tai, mưa bão xảy ra, rà soát 
các công trình ngừng hoạt động, công trình hoạt động kém hiệu quả, nêu rõ nguyên 
nhân và đề xuất biện pháp xử lý, khắc phục.

2.  Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội đề nghị UBND huyện
- Chỉ đạo các Phòng, Ban chuyên môn và UBND các xã thực hiện tốt công tác 

quản lý đầu tư, xây dựng; quan tâm đến công tác quản lý, sử dụng và khai thác sau 
đầu tư, kịp thời tổ chức sữa chữa, duy tu bão dưỡng công trình. Thường xuyên 
kiểm tra, đánh giá chất lượng, hiệu quả; xây dựng kế hoạch khắc phục, sữa chữa, 
nâng cấp, duy tu, bão dưỡng các công trình nước sinh hoạt không hoạt động và 
hoạt động kém hiệu quả.

- Chỉ đạo phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phòng Kinh tế - Hạ 
tầng huyện và UBND các xã phối hợp với Mặt trận, các Hội đoàn thể tuyên truyền, 
vận động người dân tích cực tham gia việc bảo quản, giữ gìn công trình nơi mình 
đang hưởng lợi. Hướng dẫn UBND các xã xây dựng quy chế hoạt động của Tổ 
quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng công trình và điều tiết nước sinh hoạt ở cộng 
đồng dân cư.

- Cân đối ngân sách để bố trí kinh phí hằng năm trong dự toán đầu năm cho 
UBND các xã để chủ động khắc phục các hư hỏng nhỏ nhằm phát huy hiệu quả 
đầu tư các dự án nước sinh hoạt trên địa bàn huyện.

Trên đây là báo cáo kết quả của Đoàn giám sát Ban Kinh tế - Xã hội HĐND 
huyện tại UBND các xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn về việc hiệu quả đầu tư, quản 
lý các công trình nước sinh hoạt giai đoạn 2016-2021./.

Nơi nhận :                              TM. ĐOÀN GIÁM SÁT
- TT HĐND huyện;                                                                    TRƯỞNG ĐOÀN
- Ban TT UBMTTQVN huyện;
- Các Ban HĐND huyện;
- Thành viên Ban KT-XH
- UBND xã Trà Mai, Trà Tập, Trà Dơn
- P. TC-KH, P. NN&PTNT 
- BQL DA-QĐ-ĐT
- VP HĐND&UBND;                                                               #ChuKyLanhDao   
- Lưu: VT.
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