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

_________ 

CHÍNH PHỦ  
______ 

Số: 124/2011/NĐ-CP  
Hà Nội, ngày 28 tháng 12 năm 2011 

  

NGHỊ ĐỊNH 
Về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định  

số 117/2007/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ  
về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch 

_______________ 

 

CHÍNH PHỦ  

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26 tháng 11 năm 2003; 

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Xây dựng; 

NGHỊ ĐỊNH: 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP 
ngày 11 tháng 7 năm 2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ 
nước sạch như sau: 

1. Bổ sung khoản 3 Điều 6 như sau: 

“Điều 6. Sử dụng đất trong hoạt động cấp nước 

3. Đơn vị cấp nước được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với công 
trình cấp nước bao gồm: công trình khai thác, xử lý nước, đường ống và công 
trình trên mạng lưới đường ống cấp nước; các công trình hỗ trợ quản lý, vận hành 
hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều hành, nhà xưởng, kho bãi 
vật tư, thiết bị).” 

2. Điểm b khoản 2 Điều 12 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 12. Đối tượng lập quy hoạch cấp nước 

2. Quy hoạch cấp nước được tổ chức lập như một đề án quy hoạch riêng 
trong những trường hợp sau: 
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b) Quy hoạch cấp nước đô thị: cho các đô thị là thành phố trực thuộc Trung 
ương (và các đô thị khác nếu xét thấy cần thiết) nhằm cụ thể hóa định hướng cấp 
nước đã được xác định trong quy hoạch chung đô thị.” 

3. Điều 13 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 13. Giai đoạn và thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước vùng 

1. Giai đoạn quy hoạch cấp nước vùng theo giai đoạn quy hoạch xây dựng 
vùng. 

2. Thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước vùng không quá 18 tháng, kể từ 
ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

4. Điều 21 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 21. Giai đoạn và thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 

1. Giai đoạn quy hoạch cấp nước đô thị theo giai đoạn quy hoạch chung đô 
thị. 

2. Thời gian lập đồ án quy hoạch cấp nước đô thị không quá 9 tháng, kể từ 
ngày nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt.” 

5. Điều 22 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 22. Nội dung nhiệm vụ đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 

1. Nội dung nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị: 

a) Xác định sự cần thiết, phạm vi, mục tiêu lập quy hoạch cấp nước đô thị; 

b) Xác định các chỉ tiêu cơ bản, các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng; 

c) Các yêu cầu nghiên cứu về: diễn biến môi trường; chất lượng, trữ lượng 
và khả năng khai thác sử dụng các nguồn nước; các yêu cầu cụ thể về quy hoạch 
cấp nước đô thị; 

2. Bản vẽ sơ đồ vị trí, ranh giới và mối quan hệ vùng; tỷ lệ 1/50.000 đến 
1/250.000. 

3. Thời gian lập nhiệm vụ quy hoạch cấp nước đô thị không quá 02 tháng kể 
từ ngày ký hợp đồng tư vấn giữa cơ quan tổ chức lập quy hoạch hoặc chủ đầu tư 
với tổ chức tư vấn lập quy hoạch.” 

6. Điều 24 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 24. Nội dung đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 
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1. Đánh giá hiện trạng hệ thống cấp nước: nguồn khai thác, công suất, hiệu 
suất khai thác, chất lượng nước sạch, áp lực nước, tỷ lệ đấu nối, tỷ lệ thất thoát 
thất thu và đánh giá tình trạng hoạt động các công trình, mạng lưới đường ống cấp 
nước. 

2. Đánh giá cụ thể trữ lượng, chất lượng các nguồn nước mặt, nước ngầm và 
khả năng khai thác cho cấp nước. 

3. Xác định các chỉ tiêu cấp nước cho các mục đích sử dụng, nhu cầu cấp 
nước. 

4. Lựa chọn cụ thể nguồn cấp nước, xác định nhu cầu; phân vùng cấp nước 
và xác định nhu cầu sử dụng đất cho các công trình cấp nước. 

5. Xác định mạng lưới đường ống cấp nước (mạng cấp I, mạng cấp II), vị 
trí, quy mô công suất các công trình cấp nước. 

6. Xác định chương trình và dự án đầu tư ưu tiên, xác định sơ bộ tổng mức 
đầu tư, dự kiến nguồn lực thực hiện. 

7. Đề xuất các quy định bảo vệ nguồn nước, bảo vệ hệ thống cấp nước. 

8. Đánh giá môi trường chiến lược.” 

7. Khoản 1 Điều 25 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 25. Hồ sơ đồ án quy hoạch cấp nước đô thị 

1. Bản vẽ: 

a) Bản đồ vị trí và mối liên hệ vùng; tỷ lệ 1/50.000 đến 1/250.000; 

b) Bản đồ hiện trạng hệ thống cấp nước đô thị; tỷ lệ 1/10.000 đến 1/25.000; 

c) Bản đồ nguồn nước mặt, nước ngầm và khả năng khai thác nguồn nước; 
tỷ lệ 1/10.000 đến 1/25.000; 

d) Bản đồ quy hoạch cấp nước đô thị; tỷ lệ 1/10.000 đến 1/25.000.” 

8. Khoản 3 Điều 30 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 30. Khuyến khích, ưu đãi và hỗ trợ đầu tư 

3. Dự án đầu tư xây dựng cấp nước được Nhà nước hỗ trợ: 

a) Đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng ngoài hàng rào như cấp điện, 
đường; 
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b) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng khi triển khai dự án cấp nước tại 
các đô thị; 

c) Chi phí bồi thường, giải phóng mặt bằng và một phần chi phí đầu tư xây 
dựng công trình khi triển khai dự án cấp nước cho những vùng đặc biệt khó khăn 
về nguồn nước, dân tộc ít người, miền núi và hải đảo; 

d) Ưu tiên sử dụng các nguồn tài chính ưu đãi cho dự án đầu tư cấp nước, 
không phân biệt đối tượng sử dụng; 

đ) Ưu tiên hỗ trợ lãi suất sau đầu tư các dự án cấp nước sử dụng nguồn vốn 
vay thương mại.” 

9. Hủy bỏ quy định tại khoản 2 Điều 42. 

10. Khoản 1 Điều 51 được sửa đổi, bổ sung như sau: 

“Điều 51. Nguyên tắc tính giá nước 

1. Giá nước sạch phải được tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất 
hợp lý trong quá trình sản xuất, phân phối nước sạch (bao gồm cả chi phí duy trì 
đấu nối) nhằm bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các đơn vị cấp nước và 
khách hàng sử dụng nước.” 

11. Bổ sung khoản 6 Điều 52 như sau: 

“Điều 52. Căn cứ lập, điều chỉnh giá nước 

6. Theo lộ trình điều chỉnh giá nước được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê 
duyệt.” 

12. Bỏ cụm từ “Sở Giao thông công chính” tại khoản 2 Điều 18, khoản 2 
Điều 26, khoản 8 Điều 60. 

Điều 2. Xử lý chuyển tiếp 

Đối với các đơn vị cấp nước đang thu tiền nước theo quy định tại khoản 2 
Điều 42 Nghị định số 117/2007/NĐ-CP được tiếp tục thực hiện đến khi điều chỉnh 
giá nước lần kế tiếp. 

Điều 3. Hiệu lực và trách nhiệm thi hành 

1. Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 02 năm 2012. 

2. Bộ trưởng Bộ Xây dựng có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thực hiện và 
kiểm tra việc thực hiện Nghị định này. 
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3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc 
Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu 
trách nhiệm thi hành Nghị định này./. 

  

  
Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng; 
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ; 
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP; 
- VP BCĐ TW về phòng, chống tham nhũng; 
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW; 
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng; 
- Văn phòng Chủ tịch nước; 
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội; 
- Văn phòng Quốc hội; 
- Tòa án nhân dân tối cao; 
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao; 
- Kiểm toán Nhà nước; 
- Ủy ban Giám sát tài chính Quốc gia; 
- Ngân hàng Chính sách Xã hội; 
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam; 
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; 
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể; 
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT,  
các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo; 
- Lưu: Văn thư, KTN (5b). 

TM. CHÍNH PHỦ 
THỦ TƯỚNG 

 
 

(Đã ký) 
 

Nguyễn Tấn Dũng 

  

 


