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BỘ XÂY DỰNG 
 

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

 
Số: 1000/BXD-HTKT 

V/v hướng dẫn trong quản 
lý đơn vị cấp nước khai thác 

nguồn nước 

Hà Nội, ngày 26  tháng 3 năm 2021 

   
  Kính gửi: Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam 
 

Bộ Xây dựng nhận được văn bản số 04/CNSL ngày 18/01/2021 của Công 
ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam (gọi tắt là Công ty cấp nước) về việc xin 
hướng dẫn trong quản lý đơn vị cấp nước khai thác nguồn nước. 

Căn cứ các quy định của 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 về sửa đổi, bổ sung một số 
điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP; Nghị định số 98/2019/NĐ-CP ngày 
27/12/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định thuộc 
lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật và các quy định của pháp luật về đầu tư xây dựng, Bộ 
Xây dựng có ý kiến như sau: 

1. Về các nội dung liên quan đến khai thác nguồn nước thô, quy hoạch cấp 
nước, kế hoạch phát triển cấp nước, đầu tư xây dựng công trình cấp nước và ký 
Thỏa thuận thực hiện dịch vụ cấp nước: 

- Căn cứ Khoản 1 Điều 34 và Điều 32 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP, 
hoạt động đầu tư xây dựng công trình cấp nước phải phù hợp với quy hoạch, kế 
hoạch phát triển cấp nước đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Việc lựa chọn 
đơn vị cấp nước, phân vùng phục vụ cấp nước phải được cơ quan có thẩm quyền 
(Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan được ủy quyền) quyết định.  

- Căn cứ Khoản 1 Điều 31 của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP “Thoả thuận 
thực hiện dịch vụ cấp nước là văn bản pháp lý được ký kết giữa Ủy ban nhân 
dân hoặc cơ quan được ủy quyền với đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp 
nước trên địa bàn”, các đơn vị cấp nước phải tuân thủ thực hiện theo quy định 
này và phải chịu sự kiểm soát của Nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 3 
của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP. 

2. Căn cứ Khoản 1 Điều 3 của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 
18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng, “Các Dự án đầu tư 
xây dựng công trình được quản lý thực hiện theo kế hoạch, chủ trương đầu tư, 
đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại Điều 51 của Luật Xây dựng năm 2014 và 
phù hợp với quy định của pháp luật có liên quan”, việc đầu tư xây dựng công 
trình tuyến ống D1200 có chiều dài khoảng 2 Km (thuộc công trình cấp I) của 
Công ty cấp nước phải đảm bảo phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch và 
kế hoạch phát triển cấp nước, chủ trương đầu tư và phải lập hồ sơ dự án, trình cơ 
quan chuyên môn thẩm định, phê duyệt theo quy định. Trường hợp, Công ty cấp 
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nước không tuân thủ thực hiện các quy định nêu trên phải chịu trách nhiệm 
trước pháp luật trong hoạt động đầu tư xây dựng (quy định tại Nghị định số 
139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 của Chính phủ và các quy định pháp luật 
khác có liên quan). 

Trên đây là ý kiến của Bộ Xây dựng trong hoạt động sản xuất, cung cấp 
nước sạch, đề nghị Công ty TNHH MTV Cấp nước Sông Lam tổ chức thực hiện 
theo quy định./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Sở Xây dựng tỉnh Nghệ An; 
- Lưu: VT, HTKT.  

TL.BỘ TRƯỞNG 
CỤC TRƯỞNG 

CỤC HẠ TẦNG KỸ THUẬT 
 

 
(đã ký) 

 
 

Mai Th ị Liên Hương 
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