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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hàm Thuận Nam, ngày 31 tháng 8 năm 2018

Kính gửi: Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
tỉnh Bình Thuận.
Theo đề nghị của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh
Bình Thuận tại Kế hoạch số 962/KH-TTN-TH, ngày 26/6/2018 về việc triển khai
kiểm tra, đánh giá mức độ đạt các Tiểu tiêu chí 17.1, 17.6 và 17.7 đối với các xã
đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018.
UBND huyện Hàm Thuận Nam đã chỉ đạo UBND xã Hàm Cường (xã đãng ký
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018) tổ chức điều tra, cập nhật số liệu báo cáo các
tiểu tiêu chí 17.1, 17.6 và 17.7; qua tổng hợp, UBND huyện báo cáo như sau:
I. Kết quả thẩm tra mức độ đạt các tiểu tiêu chí 17.1, 17.6 và 17.7:
1. Kết quả thẩm tra mức độ đạt Tiểu tiêu chí 17.1:
- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 2.057/2.073 hộ, đạt 99,2%;
- Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước sạch: Theo hướng dẫn tại Kế hoạch số
962/KH-TTN-TH, ngày 26/6/2018 của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn, UBND xã Hàm Cường đã tiến hành rà soát, điều tra trên địa bàn 05 thôn,
kết quả, tỷ lệ hộ gia đình được sử dụng nước sạch là 1.272/2.073 hộ, đạt 61,3%.
- Trên địa bàn xã không có công trình cấp nước tập trung (đã có hệ thống ống
cấp nước tập trung, tuy nhiên chưa đấu nối giữa 02 công trình cấp nước là hệ thống
nước xã Hàm Mỹ - Hàm Kiệm – Hàm Cường và Nhà máy nước Thuận Nam).
* Kết quả thẩm tra: Đạt.
2. Kết quả thẩm tra mức độ đạt Tiểu tiêu chí 17.6 và 17.7:
- Tiểu tiêu chí 17.6: Tỷ lệ hộ có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp
vệ sinh và đảm bảo 3 sạch
+ Tỷ lệ hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh: 2.063/2.073 hộ, đạt 99,5%;
+ Tỷ lệ hộ có nhà tắm hợp vệ sinh: 2.073/2.073 hộ, đạt 100%;
+ Tỷ lệ hộ có bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 2.061/2.073 hộ, đạt 99,4%;
+ Tỷ lệ hộ gia đình đảm bảo 3 sạch: 2.073/2.073 hộ, đạt 100%.
* Kết quả thẩm tra: Đạt.
- Tiểu tiêu chí 17.7: Tỷ lệ hộ chăn nuôi có chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ
sinh môi trường: 55/62 hộ chăn nuôi, đạt 88,7%.

* Kết quả thẩm tra: Đạt.
(Đính kèm Công văn số 233/UBND ngày 20/8/2018 của UBND xã Hàm
Cường về việc điều tra, báo cáo tiểu tiêu chí 17.1, 17.6 và 17.7 của UBND xã Hàm
Cường và các Phụ lục số liệu)
II. Đánh giá chung:
Công tác đảm bảo nguồn nước sạch, hợp vệ sinh phục vụ cho mục đích sinh
hoạt của người dân được sự quan tâm, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND huyện cũng
như của Đảng ủy, UBND xã Hàm Cường; sự phối hợp của Mặt trận, các ban, ngành,
đoàn thể từ xã đến thôn trong công tác tuyên truyền được thường xuyên triển khai
thực hiện rộng rãi trong nhân dân; từ đó, mọi người dân đã thực hiện nhiều giải pháp
để có nguồn nước sạch, hợp vệ sinh cho sinh hoạt.
Tuy nhiên, trên địa bàn xã Hàm Cường hiện nay hệ thống nước sạch còn hạn
chế, chưa cung cấp nước sạch được cho toàn xã, người dân sử dụng chủ yếu là nước
giếng khoan; do đó, để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch cho mục đích sinh hoạt
của người dân cần đầu tư mở rộng hệ thống nước sạch trên địa bàn toàn xã để người
dân có thể lắp đặt và sử dụng.
III. Kiến nghị:
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh có kế hoạch
kiểm tra, lấy mẫu để đánh giá các Tiểu tiêu chí 17.1, 17.6 và 17.7 của xã Hàm
Cường; từ đó, làm căn cứ để xét đạt tiêu chí số 17 - Môi trường và An toàn thực
phẩm của xã trong năm 2018.
- Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đầu tư đấu nối giữa
02 hệ thống cấp nước là HTN xã Hàm Mỹ - Hàm Kiệm - Hàm Cường và Nhà máy
nước Thuận Nam để đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch của người dân.
Ủy ban nhân dân huyện báo Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường
nông thôn tỉnh Bình Thuận biết, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở NN&PTNT tỉnh;
- CT, các PCT.UBND huyện;
- CVP, PCVP HĐ&UB huyện;
- Lưu: VT, NN&PTNT (H.10b).
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