
 

UỶ BAN NHÂN DÂN                    

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

            CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

                    Vĩnh Phúc, ngày      tháng     năm 2021 

 

KẾ HOẠCH 

Cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước do Công ty Cổ phần Cấp thoát 

nước số I Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc quản lý trên 

địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2021-2025)  

(Phê duyệt kèm theo Quyết định số ……/QĐ-UBND ngày ….. tháng….. năm 

2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc)                    

 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

1. Tên Kế hoạch: Kế hoạch cấp nước an toàn của hệ thống cấp nước do 

Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công ty Cổ phần nước sạch 

Vĩnh Phúc quản lý trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc (giai đoạn 2021-2025). 

2. Đơn vị lập: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh Phúc và Công ty 

Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc. 

3. Địa điểm thực hiện Kế hoạch: Địa bàn cấp nước khu vực đô thị và khu 

vực công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước số I Vĩnh 

Phúc và Công ty Cổ phần nước sạch Vĩnh Phúc quản lý. 

4. Mục tiêu Kế hoạch:  

4.1. Mục tiêu chung 

- Bảo đảm duy trì áp lực cấp nước, cung cấp ổn định, đủ lượng nước và bảo 

đảm chất lượng nước cấp theo quy chuẩn quy định. 

- Có các giải pháp đối phó với các sự cố bất thường và các nguy cơ, rủi ro 

có thể xảy trong toàn bộ quá trình sản xuất, cung cấp nước sạch từ nguồn đến 

khách hàng sử dụng nước. Ngăn ngừa sự tái nhiễm trong quá trình phân phối và 

sử dụng nước. 

- Góp phần bảo vệ sức khỏe cộng đồng, giảm thiểu các bệnh tật liên quan 

đến nước, phòng ngừa dịch bệnh và phát triển kinh tế xã hội. 

- Góp phần giảm tỷ lệ thất thoát, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi 

trường. 

4.2. Mục tiêu cụ thể 

- Bảo đảm duy trì áp lực cấp nước, đủ lượng nước và đảm bảo chất lượng 

nước cấp theo quy chuẩn QCVN 01: 2018/BYT. 

- Cung cấp ổn định, hạn chế mức tối đa việc ngừng cấp nước, ngừng cấp 

nước không được quá tối đa 24 giờ. 
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- Góp phần giảm tỷ lệ thất thoát nước sạch khu vực đô thị hiện nay từ 15% 

còn 10%, tiết kiệm tài nguyên nước và bảo vệ môi trường. 

II. NỘI DUNG KẾ HOẠCH  

II-1. Kế hoạch cấp nước an toàn do Công ty Cổ phần cấp thoát nước 

số I Vĩnh Phúc lập 

1. Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống cấp nước bao gồm: 

a) Nguồn nước, phạm vi cấp nước, vị trí thu, xử lý, dự trữ, vận chuyển 

và phân phối nước: 

*/ Nguồn nước: Tổng công suất thiết kế toàn Công ty là 57.400m3/ngày 

đêm, trong đó: 

- Sử dụng nguồn nước ngầm, tổng công suất thiết kế 19.500 m3/ngày đêm, 

bao gồm các nhà máy nước: NMN Vĩnh Yên (trạm Hợp Thịnh - 12.000 m3/ngày 

đêm, NMN Vĩnh Yên (trạm Ngô Quyền - 5.000 m3/ngày đêm và NMN Yên Lạc 

(2.500m3/ngày đêm). 

- Sử dụng nguồn nước mặt, tổng công suất thiết kế 37.900 m3/ngày đêm, 

bao gồm các nhà máy nước: NMN Việt Xuân (32.000 m3/ngày đêm); Nhà máy 

nước Lập Thạch (3.000 m3/ngày đêm) và Nhà máy nước Tam Đảo (2.900 m3/ngày 

đêm). 

*/ Phạm vi cấp nước: Cấp nước ăn uống, sinh hoạt và sản xuất công nghiệp 

cho dân cư, các cơ quan, đơn vị sản xuất công nghiệp thuộc các địa bàn: 

- Thành phố Vĩnh Yên, các vùng lân cận và các khu công nghiệp. 

- Thị trấn Lập Thạch, các vùng lân cận, khu công nghiệp và xã Nhạo Sơn, 

huyện Sông Lô. 

- Thị trấn Tam Đảo. 

- Thị trấn Yên Lạc và vùng lân cận. 

*/ Vị trí thu nước: 

- Nhà máy nước Hợp Thịnh: Nguồn nước ngầm, tổng số 12 giếng khoan, 

vị trí các giếng tại Xã Hợp Thịnh, huyện Tam Dương, phường Hội Hợp, thành 

phố Vĩnh Yên và xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường.  

- Trạm xử lý nước Ngô Quyền: Nguồn nước ngầm, tổng số 09 giếng khoan, 

vị trí các giếng tại khu Giao Thông, phường Đồng Tâm, thành phố Vĩnh Yên.  

- Nhà máy xử lý nước Việt Xuân: Nguồn nước mặt Sông Lô, điểm khai 

thác nằm tại xã Sơn Đông, huyện Lập Thạch gồm công trình thu và trạm bơm cấp 

1.  

- Nhà máy nước Lập Thạch: Nguồn nước mặt Sông Lô, điểm khai thác nằm 

tại thôn Bình Sơn, thị trấn Tam Sơn, huyện Sông Lô gồm công trình thu và trạm 

bơm cấp 1.  

- Nhà máy xử lý nước Tam Đảo: Nguồn nước mặt được lấy từ 03 nguồn: 

+ Nguồn nước suối được ngăn giữ tại Hồ Xanh, điểm khai thác nằm tại khu 

1, thị trấn Tam Đảo, huyện Tam Đảo, bao gồm công trình thu và trạm bơm cấp 1. 
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+ Nguồn thứ 2 lấy từ đập máng Trì và đập Công Đoàn. 

+ Nguồn thứ 3 (dự trữ) lấy từ suối Bùa. 

*/ Xử lý nước: Xử lý nước bằng các phương pháp cơ học (trộn, lắng, lọc) 

và hoá học (phèn, clo). 

*/ Dự trữ: Lượng nước dự trữ trong hệ thống tại các bể chứa làm nhiệm vụ 

điều hoà mạng lưới, phục vụ việc xử lý nước và dự trữ chữa cháy. Tổng công suất 

dự trữ là: 20.200m3. Trong đó: 

- Nhà máy nước Việt Xuân, công suất dự trữ W=14.000m3 (Trạm xử lý 

Việt Xuân 7.000m3; trạm bơm tăng áp 7.000m3). 

- Nhà máy xử lý nước Hợp Thịnh, công suất dự trữ W = 2.000m3. 

- Nhà máy xử lý nước Ngô Quyền, công suất dự trữ W = 1.600m3. 

- Nhà máy nước Lập Thạch, công suất dự trữ W = 600 m3; 

- Nhà máy nước Tam Đảo, công suất dự trữ W = 1.000 m3; 

- Nhà máy nước Yên Lạc, công suất dự trữ W = 500 m3; 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Hợp Hoà, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương và 

xã Đại Đình, huyện Tam Đảo, công suất dự trữ W = 500 m3. 

*/ Vận chuyển, phân phối:  

- Hệ thống cấp nước thành phố Vĩnh Yên: Nước sạch sản xuất tại các nhà 

máy xử lý nước Việt Xuân, Hợp Thịnh, Ngô Quyền được hoà mạng và phân phối 

nước cho thành phố Vĩnh Yên, các vùng lân cận và các khu công nghiệp. Từ các 

trạm xử lý nước được phân phối theo các đường ống truyền tải (cấp 1), ống cấp 

2, ống cấp 3 và cuối cùng là các đường ống dịch vụ. Tổng chiều dài hệ thống 

mạng lưới đường ống truyền dẫn 356.516m. 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Lập Thạch: Nước từ nhà máy được bơm qua 

mạng lưới đường ống vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Tổng chiều dài hệ thống mạng 

lưới đường ống truyền dẫn 73.643m. 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Tam Đảo: Nước từ nhà máy được bơm qua 

mạng lưới đường ống vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Tổng chiều dài hệ thống mạng 

lưới đường ống truyền dẫn 9.055m. 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Yên Lạc: Nước từ nhà máy được bơm qua 

mạng lưới đường ống vận chuyển tới nơi tiêu thụ. Tổng chiều dài hệ thống mạng 

lưới đường ống truyền dẫn 22.934m. 

- Hệ thống cấp nước thị trấn Hợp Hoà, xã Đạo Tú, huyện Tam Dương và 

xã Đại Đình, huyện Tam Đảo: Nước sạch được truyền dẫn từ nhà máy nước Tam 

Dương qua mạng lưới đường ống vận chuyển đến nơi tiêu thụ. Tổng chiều dài 

mạng lưới đường ống cấp nước sạch 31.370m. 

b) Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống cấp nước 

- Nhà máy nước Hợp Thịnh: Nước thô → Bình làm thoáng → Bể trộn phản 

ứng (châm Clo hoá, Phèn, KMnO4) → Bể lọc sắt → Bể lọc Mangan → Bể chứa 

nước sạch (châm Clo diệt khuẩn) → Trạm bơm cấp 2 → Mạng lưới phân phối. 
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- Trạm xử lý Ngô Quyền: Nước thô → Giàn mưa → Bể trộn phản ứng (châm 

Clo hoá, Phèn) → Bể lọc xốp → Bể chứa nước sạch (châm Clo diệt khuẩn) → 

Trạm bơm cấp 2 → Mạng lưới phân phối. 

- Nhà máy Việt Xuân: Nước thô → Bể trộn phản ứng (châm Clo hoá, Phèn) 

→ Bể tạo bông → Bể lắng ngang → Bể lọc Cát → Bể chứa nước sạch (châm Clo 

diệt khuẩn) → Trạm bơm cấp 2 → Mạng lưới phân phối. 

- Nhà máy nước Lập Thạch: Nước thô → Bể trộn phản ứng (châm Clo hoá, 

Phèn) → Bể tạo bông → Bể lắng ngang → Bể lọc cát → Bể chứa nước sạch (châm 

Clo khử trùng) → Trạm bơm cấp 2 → Mạng lưới phân phối. 

- Nhà máy nước Tam Đảo: Nước thô → Bể điều hoà (châm Clo, Phèn) → 

Bể lọc xốp → Bể chứa nước sạch (châm Clo khử trùng) → Trạm bơm cấp 2 (phần 

lớn tự chảy) → Mạng lưới phân phối. 

c) Các thông tin cơ bản về khách hàng sử dụng nước. 

Tổng số lượng khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn khoảng 39.013 

khách hàng, trong đó: 

- Khu vực Thành phố Vĩnh Yên: Số lượng khách hàng sử dụng nước sạch 

khoảng 32.147 khách hàng, gồm: 

+ Khối nhân dân: 31.348 khách hàng (97,52%). 

+ Khối hành chính sự nghiệp, lực lượng vũ trang: 441 khách hàng (1,37%). 

+ Khách hàng sử dụng nước sản xuất công nghiệp: 251 khách hàng 

(0,78%). 

+ Khách hàng sử dụng nước kinh doanh dịch vụ: 107 khách hàng (0,33%). 

- Khu vực Lập Thạch, Sông Lô: Khoảng 3.100 khách hàng; 

- Khu vực Thị trấn Tam Đảo: Khoảng 326 khách hàng; 

- Khu vực Thị trấn Yên Lạc: Khoảng 223 khách hàng. 

- Khu vực Tam Dương: Khoảng 3.144 khách hàng. 

- Khu vực xã Đại Đình, huyện Tam Đảo: Khoảng 73 khách hàng. 

2. Xác định, phân tích và đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với 

hệ thống cấp nước bao gồm: 

a) Các nguy cơ, rủi ro từ nguồn nước, lưu vực: Nguy cơ từ việc ô nhiễm 

nguồn nước (ô nhiễm từ thuốc bảo vệ thực vật, từ chất thải chăn nuôi, ô nhiễm từ 

nước thải sinh hoạt chảy ngầm trong lòng đất, đổ rác thải gần khu vực giếng 

khoan, ô nhiễm từ hoạt động sản xuất công nghiệp, ô nhiễm do các hoạt động khai 

thác khoáng sản trên sông,…); sập giếng, hạ mực nước ngầm; trữ lượng khai thác 

không ổn định, cạn kiệt và các nguy cơ về các sự cố gián tiếp khác (như: sự cố về 

hệ thống cấp điện, bơm giếng, sập ống lọc, ….). 

b) Các nguy cơ, rủi ro về mặt hoá học, lý học và sinh học theo quy trình 

công nghệ hệ thống cấp nước: 

Sử dụng hoá chất không đúng định mức, lượng Clo dư không đảm bảo, máy 

định lượng hỏng hoặc gặp sự cố; không kiểm soát được các chỉ tiêu về hàm lượng 

cặn, độ đục, PH, kim loại, hoá chất,… của nguồn nước và chất lượng nước đầu 
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ra; khói bụi từ một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cho các công trình xử lý. 

c) Các nguy cơ, rủi ro đối với việc bảo đảm cấp nước liên tục, lưu lượng 

và áp lực trong mạng lưới cấp nước đến khách hàng sử dụng nước: 

Mất điện, bục vỡ mạng lưới đường ống, vật tư, thiết bị hỏng; quản lý, vận 

hành, duy tu bảo dưỡng không chặt chẽ, không đúng quy trình, thiên tai lũ lụt… 

d) Xác định thứ tự ưu tiên về các nguy cơ, rủi ro để đề xuất các biện 

pháp kiểm soát và phòng ngừa: Nguy cơ về nguồn nước; mạng lưới đường ống; 

nguồn điện; công nghệ xử lý; quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng. 

3. Xác định các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro và 

lập kế hoạch triển khai áp dụng bao gồm:  

a) Rà soát các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc phục đang áp 

dụng 

*/ Biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục đối với nguy cơ rủi ro từ 

nguồn nước, lưu vực:  

- Phối hợp sở Nông nghiệp tăng cường công tác tuyền truyền hạn chế việc 

sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; cắm biển cảnh báo. 

- Cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm hành vi đổ rác, xâm phạm hành lang 

giếng khoan; thường xuyên kiểm tra, giám sát; bố trí công nhân kiểm tra và nhắc 

nhở; thông báo cho đơn vị vi phạm bằng văn bản.  

- Áp dụng quy định bảo vệ nguồn nước nơi khai thác có tường rào khoảng 

cách 25m; khoanh vùng khu vực bị ô nhiễm, báo cáo các phòng chuyên môn kết 

hợp xử lý và các cơ quan chức năng can thiệp xử lý. 

- Báo cáo tình hình về Ban cấp nước an toàn Công ty, thông báo với cơ 

quan chức năng bằng văn bản khi có các hoạt động khai khoáng ảnh hưởng đến ô 

nhiễm nguồn nước; cử người trực và thông báo ngay khi có nguy cơ xâm phạm. 

- Tuần tra thường xuyên các hành lang an toàn cho giếng và tuyến ống có 

nguy cơ bị xâm hại; lập biển báo, chôn cọc mốc giới. 

- Giảm bớt lưu lượng khai thác; vận hành nguồn dự phòng, có kế hoạch 

luân chuyển giếng; thổi rửa giếng theo định kỳ, gia cố lại vách giếng. 

- Lập phương án vận hành máy bơm dự phòng ra bờ sông khi nước cạn; 

theo dõi lịch điều tiết nước sông của các nhà máy thuỷ điện; sắp xếp chạy máy 

khi có nước nguồn; bố trí trực 24/24 khi di chuyển máy ra bờ sông, có kế hoạch 

tháo dỡ di chuyển máy khi có nước nguồn về đột ngột; điều chỉnh clo, phèn theo 

công suất máy dự phòng. 

- Thiết lập lắp đặt hàng rào chắn rác; vệ sinh thường xuyên khu vực kênh 

dẫn nước. 

- Đối với nguồn nước của thị trấn Tam Đảo, tăng cường vớt rác khơi thông 

dòng chảy, xây kè chắn, bảo vệ nguồn nước, kiểm tra đảm bảo mức nước hồ xanh; 

tuần tra thường xuyên, lập sổ theo dõi nước theo mùa của từng năm để có biện 

pháp, kế hoạch ứng phó phù hợp. 

- Gia cố, thay thế hệ thống trụ đỡ đường ống truyền dẫn nước thô qua đầm 

trước mùa mưa đối với hệ thống cấp nước thị trấn Yên Lạc; dự phòng kế hoạch 
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đấu nối tạm; huy động lực lượng khắc phục sự cố. 

*/ Biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục đối với các nguy cơ rủi ro 

về mặt hoá học, lý học và sinh học theo quy trình công nghệ hệ thống cấp nước: 

- Nguy cơ từ máy châm phèn, châm Clo: Thực hiện thống kê các tình huống 

sự cố, mua sắm một số thiết bị vật tư dự phòng; tăng cường bảo dưỡng thường 

xuyên, thay thế. 

- Nguy cơ sét làm hư hỏng hệ thống bảo vệ trạm: Kiểm định chống sét van 

định kỳ hàng năm, đo bảo dưỡng hệ thống tiếp địa; thoả thuận với các chi nhánh 

điện về giải quyết khi có sự cố. 

- Cháy động cơ do vận hành khi điện áp thấp hoặc quá tải: Theo dõi thường 

xuyên điện áp MBA; nghỉ một số giếng xa trạm biến áp; nghỉ máy luân phiên; 

thay thế máy dự phòng; cảnh báo các nguy cơ cháy bơm do điện áp thấp. 

- Sử dụng hoá chất không đúng định mức: Ban hành quy trình pha hoá chất, 

định mức sử dụng hoá chất, niêm yết tại khu vực nhà hoá chất. 

- Không xử lý pha phèn theo quy định, để nước thải trước khi xả ra rãnh 

thoát nước chung: Thực hiện rà soát, kiểm tra, ban hành mức xử phạt vi phạm. 

- Không tự kiểm soát được chất lượng đầu ra do thiết bị hỏng đột xuất: Nhà 

máy báo ngay đến phòng chuyên môn để phối kết hợp cử người cùng nhà máy 

theo dõi điều chỉnh hoá chất kịp thời; kiểm tra, hiệu chuẩn thiết bị, máy móc theo 

quy định; có thiết bị kiểm tra dự phòng. 

*/ Biện pháp kiểm soát phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đối với việc bảo 

đảm cấp nước liên tục, lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước đến khách 

hàng sử dụng nước: 

- Mất điện lưới, điện áp thấp: Phối hợp chặt chẽ với chi nhánh điện, có kế 

hoạch nghỉ máy theo thông báo, nghỉ một số giếng xa trạm biến áp; sẵn sàng vận 

hành máy khi có điện, có kế hoạch cấp nước bù, bổ sung; điều nước cho phù hợp 

để đảm bảo cấp nước.  

- Các nguy cơ sự cố từ đường dây và TBA cũ; mùa mưa bão, sét đánh cháy 

hệ thống bảo vệ trạm: Thực hiện bảo trì thường xuyên 1 năm/lần, bảo dưỡng tổng 

thể 3 năm/lần; có thoả thuận với các chi nhánh điện về giải quyết khi có sự cố; 

kiểm định van chống sét định kỳ hàng năm; đo và bảo dưỡng hệ thống tiếp địa.  

- Mở rộng đường, chỉnh trang đô thị làm bục vỡ đường ống: Phối hợp với 

các Ban quản lý dự án, các đơn vị thi công, lập phương án xử lý, di chuyển hoặc 

khắc phục. 

- Không làm chủ được máy móc thiết bị; trình độ công nhân chưa nắm bắt 

hết quy trình: Kiểm tra thường xuyên trình độ tay nghề công nhân, đào tạo tại chỗ; 

điều chuyển công nhân tay nghề yếu, thiếu trách nhiệm. 

- Chưa bảo dưỡng kịp thời máy móc thiết bị: Nhà máy thống kê các tình 

huống sự cố, tăng cường bảo dưỡng thường xuyên, thay thế thiết bị khi cần thiết. 

- Thau rửa đường ống: Lập kế hoạch, biện pháp, thời gian thực hiện thổi 

rửa vệ sinh đường ống. 

- Bục vỡ đường ống, hỏng máy trạm cấp 1, cấp 2: Có kế hoạch cấp nước 
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hợp lý, cấp bù nước; thông báo cho khách hàng biết tình trạng sự cố, thời gian dự 

kiến cấp nước trở lại; sửa chữa, thay thế. 

- Các tình huống sự cố: Khách hàng không chấp hành và có hành vi gian 

lận trong sử dụng nước, mất cắp đồng hồ, đổ chất thải lên đồng hồ, van hỏng, sự 

cố khác,… được lập kế hoạch và triển khai các biện pháp thực hiện ngay khi xảy 

ra sự cố. 

b) Đề xuất các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc phục bổ sung: 

Chu kỳ hàng tháng, quý, năm, đơn vị cấp nước thực hiện kiểm tra, rà soát các biện 

pháp kiểm soát phòng ngừa và khắc phục hiện tại đang thực hiện, đề xuất các biện 

pháp bổ sung, phối hợp với các bên liên quan kịp thời bổ sung các biện pháp khắc 

phục khi sảy ra sự cố; báo cáo Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn cấp tỉnh) trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời. 

c) Lập kế hoạch triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa và khắc phục rủi ro.  

Kế hoạch triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc 

phục rủi ro được thực hiện thường xuyên, theo chu kỳ (tháng, quý, năm) theo mức 

độ ưu tiên.  

4. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm 

soát, phòng ngừa và khắc phục các nguy cơ, rủi ro: 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa được thực hiện thường xuyên, theo chu kỳ (tuần, tháng) bằng việc theo dõi 

đánh giá các nhóm chỉ tiêu (32 chỉ tiêu theo QCVN 09-MT:2015/BTNMT) và 99 

chỉ tiêu theo QCVN01-1:2018/BYT và các chỉ tiêu về áp lực, lưu lượng, mực 

nước tĩnh, động thông qua việc thực hiện xét nghiệm tại Phòng quản lý chất lượng, 

kỹ thuật nhà máy thuộc Công ty. 

5. Lập kế hoạch, quy trình ứng phó với biến đổi xảy ra trong điều kiện 

vận hành có sự cố, mất kiểm soát và tình huống khẩn cấp bao gồm: 

a) Phát hiện và thông báo sự cố 

- Xây dựng các kịch bản, tình huống sự cố, mất kiểm soát trong các vấn đề 

(nguồn cấp, hệ thống xử lý, hệ thống đường ống,..) nhằm kịp thời phát hiện và 

thực hiện hành động ứng phó theo quy trình đã được xây dựng theo kịch bản. 

- Khi phát hiện các biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành có sự cố, mất 

kiểm soát và tình huống khẩn cấp thì nhân viên lập tức thông báo cho lãnh đạo 

phòng ban, Ban cấp nước an toàn lập đề xuất báo cáo Giám đốc/trưởng ban cấp 

nước an toàn để phê duyệt kế hoạch ứng phó. 

b) Bảo đảm thông tin, liên lạc kịp thời, liên tục, đúng đối tượng 

Mời các đơn vị liên quan; lãnh đạo Ban cấp nước an toàn; triệu tập lãnh đạo 

các phòng ban. 

c) Xác định nguyên nhân sự cố 

Ban cấp nước an toàn Công ty; các phòng Kỹ thuật, Kinh doanh, Quản trị 

mạng, Thanh tra và các nhà máy nước thực hiện kiểm tra chi tiết sự cố, lập biên 
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bản sự cố và đánh giá, phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố. 

d) Xác định các hành động cần thiết để ứng phó với sự cố 

Đề xuất biện pháp ứng phó với sự cố, báo cáo lãnh đạo xin ý kiến; lập biên 

bản xử lý, khắc phục sự cố. 

đ) Thực hiện các hành động ứng phó 

Hướng dẫn ứng phó với sự cố theo Kịch bản (nếu sự cố nằm trong kịch bản 

ứng phó đã xây dựng); Cô lập sự cố: thực hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tách, 

ngắt thiết bị, khu vực bị sự cố ra khỏi dây truyền và hệ thống nhằm không gây 

ảnh hưởng rộng trên hệ thống và giảm thiểu tổn thất. Chuẩn bị nhân lực, phương 

tiện, vật tư máy móc, thiết bị để ứng phó. Xây dựng phương án dự phòng. 

e) Xử lý sự cố, khôi phục và cung cấp ổn định cho khách hàng sử dụng 

nước về chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục theo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và các quy định riêng của hợp đồng dịch 

vụ cấp nước đã ký kết: Thực hiện xử lý sự cố và giám sát; khôi phục cung cấp 

ổn định cho khách hàng. 

f) Xác định hậu quả trước mắt và lâu dài: Kiểm tra, đánh giá các thiệt 

hại do sự cố tác động, đánh giá hậu quả trước mắt và lâu dài. 

g) Giải trình, báo cáo: Giải trình sự cố; lập hồ sơ sự cố; báo cáo chi tiết; 

lập hồ sơ khối lượng thực hiện xử lý sự cố; thanh toán khối lượng thực thi. 

h) Lưu trữ thông tin, số liệu về sự cố và các biện pháp khắc phục: Lưu 

giữ hồ sơ sự cố. 

i) Đánh giá tổng thể sự cố và đề xuất các giải pháp phòng ngừa và xử 

lý các sự cố có thể xảy ra trong tương lai: Phân tích đánh giá nguyên nhân, hậu 

quả; biện pháp khắc phục; đưa ra các biển pháp ngăn ngừa sự cố tương tự và báo 

cáo cơ quan chức năng. 

6. Xây dựng các tiêu chí, các chỉ số giám sát và giới hạn kiểm soát để 

đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn bao gồm: 

a) Chất lượng nước sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt và các 

mục đích khác: Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ thường xuyên các 

chỉ tiêu chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông 

tư số 41/218/TT-BYT nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng không vượt 

quá các chỉ tiêu hàm lượng cho phép. 

b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng dịch vụ cấp nước theo quy 

định 

- 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; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 

28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp 

và tiêu thụ nước sạch. 

- Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 

của Chính phủ. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-124-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-va-133473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
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- QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT 

ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

c) Các yêu cầu về quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý ISO: 9000: 

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo ISO:9000, ISO/IEC17025:2017 được 

triển khai áp dụng cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, các yêu cầu 

về sản phẩm, khách hàng, dịch vụ,… 

7. Quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan về cấp nước an toàn: 

a) Lập danh mục các văn bản, tài liệu và các thông tin liên quan đến 

công tác cấp nước an toàn  

Thông tư 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện bảo 

đảm cấp nước an toàn;  

Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng chính phủ Phê 

duyệt chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025;  

Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp 

nước an toàn, liên tục;  

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc;  

Văn bản số 5826/UBND-CN3 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

V/v đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu 

nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;  

Các Quyết định thành lập và quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn tỉnh; các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động cấp nước 

của Công ty. 

b) Xây dựng hệ thống và quy trình kiểm soát tài liệu: Gồm 07 bước 

Bước 1: Yêu cầu soạn thảo sửa đổi  

Bước 2: Xem xét yêu cầu. 

Bước 3: Người được phân công thực hiện lập mới hoặc sửa đổi thông tin. 

Bước 4: Trưởng bộ phận xem xét 

Bước 5: Ban Giám đốc - Phê duyệt 

Bước 6: Ban ISO: Ban hành và cập nhật vào danh mục kiểm soát nội bộ. 

Bước 7: Ban ISO: Phân phối tài liệu đến các cá nhân, tổ chức liên quan và 

thực hiện quy trình lưu hồ sơ. 

c) Lập hệ thống quản lý hồ sơ và hỗ trợ lưu giữ hồ sơ 

- Lập danh mục hồ sơ. 

- Thu thập, phân loại, sắp xếp, kiểm soát hồ sơ. 

- Truy cập, sử dụng hồ sơ. 

- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ. 
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- Huỷ hồ sơ. 

d) Lập kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản, tài liệu và chỉnh sửa khi 

cần thiết: Định kỳ hàng quý, 6 tháng, 01 năm hoặc bất thường thực hiện công tác 

rà soát các văn bản tài liệu liên quan về hệ thống cấp nước; kế hoạch cấp nước an 

toàn cho các hạng mục công trình thuộc hệ thống mạng lưới cấp nước, tiêu thụ 

nước và chỉnh sửa khi cần thiết. 

đ) Lưu giữ hồ sơ, quản lý tài liệu để tiến hành đánh giá độc lập hoặc 

tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống cấp 

nước 

Ban Cấp nước an toàn Công ty lưu trữ tổng hợp hồ sơ, tài liệu theo quy 

trình nội bộ đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

e) Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời các khiếu nại của khách 

hàng hoặc cộng đồng: Thực hiện tiếp nhận phân loại ý kiến – Phiếu yêu cầu xử 

lý khiếu nại – xem xét phân tích nguyên nhân – Đề ra biện pháp và trách nhiệm 

xử lý – Duyệt – Chuyển các bộ phận liên quan – Ý kiến của khách hàng sau xử lý 

– Thực hiện theo dõi và đánh giá kết quả xử lý – Lưu trữ hồ sơ. 

8. Lập các chương trình hỗ trợ và kế hoạch triển khai bao gồm: 

a) Chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống cấp nước, tăng tuổi thọ phục vụ của các công trình và thiết 

bị, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, sự cố 

*/ Bảo dưỡng, bảo trì định kỳ, thường xuyên máy bơm, thiết bị (NMN Vĩnh 

Yên, Lập Thạch, Tam Đảo, Yên Lạc…), kế hoạch thực hiện: định kỳ hàng quý. 

*/ Giảm tỷ lệ thất thoát nước:  

- Phân vùng tách mạng - quản lý thất thoát nước, kế hoạch thực hiện: thường 

xuyên. 

- Thay thế các tuyến ống cũ, kế hoạch thực hiện: Áp dụng đề án chống thất 

thoát nước từ nay đến 2025. 

- Thay thế kiểm định đồng hồ, kế hoạch thực hiện: thường xuyên. 

*/ Quản lý mạng lưới: 

- Sử dụng công nghệ GIS và quản lý mạng lưới: kế hoạch trong quý 3/2023. 

- Mô hình tính toán thuỷ lực Water GEMS, kế hoạch quý 2 năm 2023. 

- Lắp van điều áp, kế hoạch quý 2 năm 2022. 

- Xét nghiệm chất lượng nước, súc xả đường ống, kế hoạch thực hiện: 

thường xuyên. 

*/ Thực hiện quy trình xúc xả đường ống chính bằng quả mút (tần suất 1 

lần/năm) và thường xuyên xúc xả tuyến ống dịch vụ. 

b) Chương trình đánh giá độc lập để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 

cấp nước an toàn 

*/ Kiểm tra chất lượng nước thô:  

- Áp dụng theo QCVN08-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về chất lượng nước mặt, kế hoạch thực hiện: 06 tháng/lần.  

- Áp dụng theo QCVN09-MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 
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về chất lượng nước ngầm, kế hoạch thực hiện: 03 tháng/lần. 

*/ Kiểm tra nước sạch sau xử lý: Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước sạch 

theo QCVN 01-1:2018/BYT: 

- Thử nghiệm định kỳ, kế hoạch thực hiện 01 tháng/lần (đối với các chỉ tiêu 

nhóm A), 06 tháng/lần (đối với các chỉ tiêu nhóm B) kiểm tra các chỉ tiêu Ph, độ 

đục, Fe,… của nguồn nước.  

- Thử nghiệm tất cả các thông số, kế hoạch thực hiện định kỳ 03 năm/lần 

trong các trường hợp: Trước khi đưa vào vận hành lần đầu; sau khi nâng cấp, sửa 

chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất; khi có sự cố về môi trường có nguy 

cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch; khi xuất rủi ro trong quá trình sản xuất 

có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan 

có thẩm quyền. 

c) Chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, nâng cao trình 

độ tay nghề của đội ngũ cán bộ và công nhân về cấp nước an toàn: Hàng năm 

có kế hoạch đào tạo, nâng cao tay nghề cho công nhân viên các bộ phận và tham 

gia các hội nghị, hội thảo, tập huấn về lĩnh vực cấp nước. 

d) Chương trình tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn 

- Tuyên truyền ngày môi trường thế giới, định kỳ: 1 lần/năm. 

- Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm bằng hình thức 

treo Pano, áp phích, diễu hành, tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại 

chúng,… định kỳ: 2 lần/năm. 

-  Tổ chức tuyên truyền, giáo dục tới các trường tiểu học, THCS, THPT và 

các tổ chức tham quan quy trình sản xuất nước tại các NMN khác, định kỳ: 2 

lần/năm. 

9. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn; đề 

xuất, kiến nghị điều chỉnh kế hoạch cấp nước an toàn cho giai đoạn tiếp theo. 

- Các bộ phận được phân công phụ trách gửi các kiến nghị, đề xuất hàng 

tháng về phòng Kỹ thuật để tổng hợp báo cáo, khi có sự cố lớn phải báo ngay, 

trực tiếp với Ban cấp nước an toàn Công ty để xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn tỉnh.  

- Lập kế hoạch năm tiếp theo và gửi về Ban cấp nước an toàn công ty vào 

05/12 hàng năm. 

- Nhóm cấp nước an toàn Công ty lập và điều chỉnh kế hoạch cấp nước an 

toàn các năm tiếp theo gửi Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh và Sở Xây dựng 

trước ngày 25/12 hàng năm. 

- Hàng quý các bộ phận được phân công phụ trách gửi báo cáo về nhóm 

cấp nước an toàn Công ty. 

- Hàng năm thực hiện đánh giá tổng kết các nhiệm vụ được giao và thực 

hiện, các vấn đề phát sinh. 

10. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn do 

đơn vị cấp nước lập và được tính vào chi phí sản xuất chung trong giá tiêu thụ 
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nước sạch được thẩm định và phê duyệt theo quy định. 

II-2. Kế hoạch cấp nước an toàn do Công ty Cổ phần nước nước sạch 

Vĩnh Phúc lập 

1. Đánh giá hiện trạng hoạt động của hệ thống cấp nước bao gồm: 

a) Nguồn nước, phạm vi cấp nước, vị trí thu, xử lý, dự trữ, vận chuyển 

và phân phối nước; 

*/ Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước ngầm, tổng công suất thiết kế 28.100 

m3/ngđ, bao gồm các nhà máy nước: Nhà máy nước Phúc Yên 20.000m3/ngđ, Nhà 

máy nước Đồi cấm 3.000m3/ngđ, Nhà máy nước Bình Xuyên 4.000m3/ngđ, và 

Trạm xứ lý nước Nam Viêm 1.100m3/ngđ; Tổng số 12 giếng khoan khai thác và 

03 giếng khoan dự phòng. 

*/ Phạm vi cấp nước:  

Cấp nước ăn uống, sinh hoạt và sản xuất công nghiệp cho toàn bộ dân cư, 

các cơ quan, đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn thành phố Phúc Yên, thị 

trấn Hương Canh và khu vực Bá Thiện - huyện Bình Xuyên. 

*/ Vị trí thu nước: 

- Nhà máy nước Phúc Yên: Vị trí công trình khai thác tại khu vực Đại 

Phùng, phường Phúc Thắng, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc và khu vực Khả 

Do, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nhà máy nước Đồi cấm: Vị trí công trình khai thác tại cánh đồng Thịnh 

Kỷ, phường Tiền Châu, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

- Nhà máy nước Bình Xuyên: Vị trí công trình khai thác tại khu vực thôn 

Hưởng Lộc và khu vực thôn Bãi Kếu, xã Đạo Đức, huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh 

Phúc. 

- Trạm xử lý nước Nam Viêm: Vị trí công trình khai thác tại khu vực TDP 

Cả Đoài, phường Nam Viêm, thành phố Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc. 

*/ Xử lý nước: Xử lý nước bằng các phương pháp cơ học và hoá học. 

*/ Dự trữ: Tổng công suất dự trữ là 8.500m3, gồm 05 bể chứa: 

- Tại nhà máy nước Phúc Yên, W = 4.500m3;  

- Tại trạm tăng áp Xuân Hòa, W = 1.000m3. 

- Tại đồi Thăn Lằn khu vực Xuân Hòa,W = 2.000m3. 

- Tại đồi khu vực ngã ba Đại Lải, W = 300m3. 

- Tại trạm tăng áp Hương Canh,W = 700m3. 

*/ Vận chuyển, phân phối:  

- Nguồn nước thô, được bơm từ các máy bơm lắp đặt tại các trạm bơm cấp 

1 (giếng khoan khai thác nước) được chuyển tải qua đường ống nước thô đến nhà 
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máy, trạm xử lý nước để xử lý. Sau đó được trạm bơm cấp 2 vận chuyển ra ngoài 

mạng truyền dẫn và phân phối đến hộ tiêu thụ. Tại các khu vực xa, bất lợi là Xuân 

Hòa, Đại Lải, thị trấn Hương Canh được lắp đặt các trạm bơm tăng áp nhằm đảm 

bảo lưu lượng và áp lực cấp nước trên địa bàn. 

- Hệ thống mạng lưới đường ống truyền dẫn, tổng chiều dài 124.897m. 

b) Sơ đồ quy trình công nghệ hệ thống cấp nước 
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c) Các thông tin cơ bản về khách hàng sử dụng nước 
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Tổng số lượng khách hàng sử dụng nước sạch trên địa bàn khoảng 25.943 

khách hàng, trong đó:  

- Khách hàng sử dụng nước sinh hoạt: 25.117 khách hàng;  

- Hành chính sự nghiệp: 266 khách hàng;  

- Sản xuất: 264 khách hàng;  

- Kinh doanh dịch vụ: 296 khách hàng. 

2. Xác định, phân tích và đánh giá mức độ các nguy cơ, rủi ro đối với 

hệ thống cấp nước bao gồm: 

a) Các nguy cơ, rủi ro từ nguồn nước, lưu vực: Nguy cơ từ việc ô nhiễm 

nguồn nước (xuất hiện nhiễm bẩn, đổ rác thải gần khu vực giếng khoan, hàm 

lượng cát trong nước quá cao…), trữ lượng khai thác không ổn định, cạn kiệt và 

các nguy cơ về các sự cố gián tiếp khác (như: sự cố về hệ thống cấp điện, bơm 

giếng, sập ống lọc, ….). 

b) Các nguy cơ, rủi ro về mặt hoá học, lý học và sinh học theo quy trình 

công nghệ hệ thống cấp nước: 

Sử dụng hoá chất không phù hợp, lượng Clo dư không đảm bảo, máy định 

lượng hỏng hoặc gặp sự cố; không kiểm soát được các chỉ tiêu về hàm lượng cặn, 

độ đục, PH, kim loại, hoá chất,… của nguồn nước và chất lượng nước đầu ra; khói 

bụi từ một số cơ sở sản xuất gây ô nhiễm cho các công trình xử lý. 

c) Các nguy cơ, rủi ro đối với việc bảo đảm cấp nước liên tục, lưu lượng 

và áp lực trong mạng lưới cấp nước đến khách hàng sử dụng nước: 

Mất điện, sự cố điện (sét đánh, chập); bục vỡ mạng lưới đường ống, vật tư, 

thiết bị hỏng, gặp sự cố; quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng không chặt chẽ, 

không đúng quy trình, thiên tai lũ lụt… 

d) Xác định thứ tự ưu tiên về các nguy cơ, rủi ro để đề xuất các biện 

pháp kiểm soát và phòng ngừa: Nguy cơ về nguồn nước; mạng lưới đường ống; 

nguồn điện; công nghệ xử lý; quản lý, vận hành, duy tu bảo dưỡng. 

3. Xác định các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục rủi ro và 

lập kế hoạch triển khai áp dụng bao gồm:  

a) Rà soát các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc phục đang áp 

dụng. 

*/ Biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục đối với nguy cơ rủi ro từ 

nguồn nước, lưu vực:  

- Thực hiện cắm biển cảnh báo, nghiêm cấm hành vi đổ rác, xâm phạm 

hành lang giếng khoan; thu dọn rác thải, xây dựng hành lang bảo vệ, vận hành 

giếng dự phòng khi cần thiết. 

- Phối hợp với cơ quan chức năng kiểm soát quá trình khai thác nước trong 

khu vực; dừng khai thác giếng nhiễm bẩn. 

- Thổi rửa giếng khoan, bơm đánh giá lại công suất khai thác thực tế so 

sánh với thiết kế; giảm công suất khai thác giếng bị sự cố. 

- Kiến nghị công ty điện điều chỉnh lưới điện đảm bảo điện áp; kiểm định 
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van chống sét định kỳ hàng năm; đo và bảo dưỡng hệ thống tiếp địa; sẵn sàng vận 

hành khi lưới điện ổn định trở lại; có kế hoạch cấp nước bù, bổ sung; vận hành 

giếng dự phòng; liên hệ với chi nhánh điện để giải quyết sự cố. 

- Tuần tra thường xuyên các hành lang an toàn cho giếng và tuyến ống có 

nguy cơ bị xâm hại, lập biển báo, chôn cọc mốc giới. 

*/ Biện pháp kiểm soát, phòng ngừa, khắc phục đối với các nguy cơ rủi ro 

về mặt hoá học, lý học và sinh học theo quy trình công nghệ hệ thống cấp nước: 

- Thực hiện thống kê các tình huống sự cố; kiểm tra, bảo dưỡng định kỳ 

thiết bị sản xuất hóa chất, nguyên liệu muối khi nhập vào; điều chỉnh bơm định 

lượng hoá chất. 

- Ban hành quy trình pha hoá chất, định mức sử dụng hoá chất, niêm yết tại 

khu vực nhà hoá chất. 

- Máy định lượng hoá chất bị hỏng: Thực hiện tăng cường kiểm tra, lập kế 

hoạch bảo dưỡng định kỳ, mua sẵn bơm dự phòng; kịp thời sửa chữa, thay thế. 

- Tăng cường kiểm tra, kiến nghị các cơ quan quản lý nhà nước giải quyết 

triệt để tình trạng gây ô nhiễm từ khói, bụi nhà máy Giầy đay gây ô nhiễm ở các 

công trình xử lý; thau rửa các công trình bị ô nhiễm, làm mái che các công trình 

chưa có mái che. 

- Không tự kiểm soát chất lượng đầu ra do thiết bị hỏng đột xuất: Nhà máy 

báo ngay đến phòng chuyên môn để phối kết hợp cử người cùng nhà máy theo dõi 

điều chỉnh hoá chất kịp thời. 

*/ Biện pháp kiểm soát phòng ngừa, khắc phục các rủi ro đối với việc bảo 

đảm cấp nước liên tục, lưu lượng và áp lực trong mạng lưới cấp nước đến khách 

hàng sử dụng nước: 

- Vỡ, bục đường ống: Tăng cường kiểm tra, lập kế hoạch thay thế ống cũ; 

tổ chức sửa chữa, thay thế. 

- Đóng cặn làm giảm tiết diện ống: Lập kế hoạch thổi rửa định kỳ; thổi rủa 

đường ống. 

- Sự cố điện (sét đánh, chập, …), mất nguồn điện, điện áp lưới quá cao, quá 

thấp: Kiểm định van chống sét định kỳ hàng năm; đo và bảo dưỡng hệ thống tiếp 

địa; kiến nghị công ty điện điều chỉnh lưới điện đảm bảo điện áp; liên hệ với chi 

nhánh điện để giải quyết sự cố, thông báo cho khách hàng sử dụng; sẵn sàng vận 

hành máy khi có điện; có kế hoạch cấp nước bù, bổ sung. 

- Bình lọc áp lực bị sự cố: Tăng cường kiểm tra, lập kế hoạch bảo dưỡng 

định kỳ; tổ chức kiểm tra, sửa chữa.  

- Bục, vỡ đường ống (do ống cũ hoặc do các đơn vị thi công các công trình 

khác gây ra), sự cố đường ống kỹ thuật: Tăng cường kiểm tra, lập kế hoạch thay 

thế đường ống cũ; kết hợp với chủ đầu các dự án vạch chỉ giới tuyến ống; giám 

sát thường xuyên với đơn vị thi công; lập phương án di chuyển; lập biên bản 

nguyên nhân sự cố; tổ chức sửa chữa, thay thế đường ống. 

- Nước bẩn xâm nhập vào trong đường ống: Tăng cường kiểm tra, lập kế 

hoạch thay thế, sửa chữa các tuyến ống thường xuyên bị hư hỏng; súc rửa tuyến 
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ống; tìm, sửa chữa điểm hư hỏng. 

- Sạt gối đỡ; van chặn, van xả khí, xả cặn không hoạt động: Tăng cường 

kiểm tra, lập kế hoạch sửa chữa, bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thay thế. 

- Sự cố máy bơm; mất điều khiển của hệ thống bơm, hệ thống biến tần; máy 

nén khí bị hỏng: Liên hệ nhà cung cấp để tìm nguyên nhân, tăng cường kiểm tra, 

bảo dưỡng định kỳ; sửa chữa, thay thế; chuyển sang phương án vận hành tay. 

- Rò rỉ đường ống, bầu xả khí không hoạt động: Trang bị máy tìm rò rỉ, lập 

kế hoạch chống thất thoát toàn mạng lưới; tăng cường kiểm tra, lập kế hoạch bảo 

dưỡng định kỳ; sửa chữa, thay thế. 

b) Đề xuất các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc phục bổ sung: 
Chu kỳ hàng tháng, quý, năm, đơn vị cấp nước thực hiện kiểm tra, rà soát các biện 

pháp kiểm soát phòng ngừa và khắc phục hiện tại đang thực hiện, đề xuất các biện 

pháp bổ sung, phối hợp với các bên liên quan kịp thời bổ sung các biện pháp khắc 

phục khi sảy ra sự cố; báo cáo Sở Xây dựng (cơ quan thường trực Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn cấp tỉnh) trình UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kịp 

thời. 

c) Lập kế hoạch triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa và khắc phục rủi ro  

Kế hoạch triển khai áp dụng các biện pháp kiểm soát, phòng ngừa và khắc 

phục rủi ro được thực hiện thường xuyên, theo chu kỳ (tháng, quý, năm) theo mức 

độ ưu tiên.  

4. Lập kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm 

soát, phòng ngừa và khắc phục các nguy cơ, rủi ro 

Kế hoạch kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các biện pháp kiểm soát, phòng 

ngừa thực hiện thường xuyên, theo chu kỳ (tuần, tháng) bằng việc theo dõi đánh 

giá các nhóm chỉ tiêu (12 chỉ tiêu Cd, Pd, Hg,…); 20 chỉ tiêu (Ph, TDS,…); 05 

chỉ tiêu nhóm A (clo dư, độ đục, màu sắc…); 03 chỉ tiêu nhóm A (colifom, 

E.coly…); 02 chỉ tiêu nhóm B (Fe, Mn); 88 chỉ tiêu nhóm B (tụ cầu vàng, trực 

khuẩn mủ xanh, Amoni…); chỉ tiêu về áp lực, lưu lượng thông qua việc thực hiện 

xét nghiệm tại phòng Vilas 1312 (thuộc Công ty) và thuê đơn vị thực hiện xét 

nghiệm độc lập (đạt TCVN ISO/IEC:17025). 

5. Lập kế hoạch, quy trình ứng phó với biến đổi xảy ra trong điều kiện 

vận hành có sự cố, mất kiểm soát và tình huống khẩn cấp bao gồm: 

a) Phát hiện và thông báo sự cố 

- Xây dựng các kịch bản, tình huống sự cố, mất kiểm soát trong các vấn đề 

(nguồn cấp, hệ thống xử lý, hệ thống đường ống,..) nhằm kịp thời phát hiện và 

thực hiện hành động ứng phó theo quy trình đã được xây dựng theo kịch bản. 

- Khi phát hiện các biến đổi xảy ra trong điều kiện vận hành có sự cố, mất 

kiểm soát và tình huống khẩn cấp thì nhân viên lập tức thông báo cho lãnh đạo 

phòng ban, Ban Kế hoạch cấp nước an toàn lập đề xuất báo cáo Giám đốc/Trưởng 

ban KHCNAT để phê duyệt kế hoạch ứng phó. 

b) Bảo đảm thông tin, liên lạc kịp thời, liên tục, đúng đối tượng: Mời 
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các cơ quan, đơn vị liên quan; lãnh đạo Ban KHCNAT; triệu tập lãnh đạo các 

phòng ban, đơn vị liên quan. 

c) Xác định nguyên nhân sự cố: Ban cấp nước an toàn Công ty; phòng Kỹ 

thuật - sản xuất và đơn vị quản lý vận hành thực hiện kiểm tra chi tiết sự cố, lập 

biên bản sự cố và đánh giá, phân tích các nguyên nhân gây ra sự cố. 

d) Xác định các hành động cần thiết để ứng phó với sự cố: Đề xuất biện 

pháp ứng phó với sự cố, báo cáo lãnh đạo xin ý kiến; Lập biện pháp xử lý, khắc 

phục sự cố. 

đ) Thực hiện các hành động ứng phó: Hướng dẫn ứng phó với sự cố theo 

kịch bản (nếu sự cố nằm trong kịch bản ứng phó đã xây dựng); cô lập sự cố: thực 

hiện các biện pháp khẩn cấp nhằm tách, ngắt thiết bị, khu vực bị sự cố ra khỏi dây 

truyền và hệ thống nhằm không gây ảnh hưởng rộng trên hệ thống và giảm thiểu 

tổn thất; chuẩn bị nhân lực, phương tiện, vật tư máy móc, thiết bị để ứng phó; sử 

dụng phương án dự phòng. 

e) Xử lý sự cố, khôi phục và cung cấp ổn định cho khách hàng sử dụng 

nước về chất lượng nước, áp lực, lưu lượng và tính liên tục theo các quy 

chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật áp dụng và các quy định riêng của hợp đồng dịch 

vụ cấp nước đã ký kết: Thực hiện xử lý sự cố và giám sát; kiểm tra, vận hành, 

mở các thiết bị, khu vực bị ảnh hưởng bởi sự cố; khôi phục cung cấp ổn định cho 

khách hàng. 

f) Xác định hậu quả trước mắt và lâu dài: Kiểm tra, đánh giá các thiệt 

hại do sự cố tác động, đánh giá hậu quả trước mắt và lâu dài. 

g) Giải trình, báo cáo: Giải trình sự cố; lập hồ sơ sự cố; báo cáo chi tiết; 

lập hồ sơ khối lượng thực hiện xử lý sự cố; thanh toán khối lượng thực thi. 

h) Lưu trữ thông tin, số liệu về sự cố và các biện pháp khắc phục: Lưu 

giữ hồ sơ sự cố. 

i) Đánh giá tổng thể sự cố và đề xuất các giải pháp phòng ngừa và xử 

lý các sự cố có thể xảy ra trong tương lai: Họp phân tích đánh giá nguyên nhân, 

hậu quả; biện pháp khắc phục; đưa ra các biển pháp ngăn ngừa sự cố tương tự và 

báo cáo cơ quan chức năng. 

6. Xây dựng các tiêu chí, các chỉ số giám sát và giới hạn kiểm soát để 

đánh giá việc triển khai thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn bao gồm: 

a) Chất lượng nước sử dụng cho mục đích ăn uống, sinh hoạt và các 

mục đích khác: Thực hiện kiểm tra, giám sát, đánh giá định kỳ thường xuyên các 

chỉ tiêu chất lượng nước theo QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông 

tư số 41/2018/TT-BYT nhằm đảm bảo chất lượng nước sạch sử dụng không vượt 

quá các chỉ tiêu hàm lượng cho phép. 

b) Các tiêu chuẩn, quy chuẩn chất lượng dịch vụ cấp nước theo quy 

định 

- 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; Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 

28 tháng 12 năm 2011 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị 

định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản xuất, cung cấp 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-124-2011-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-va-133473.aspx
https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
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và tiêu thụ nước sạch. 

- Thông tư số 01/2008/TT-BXD ngày 02/01/2008 của Bộ Xây dựng Hướng 

dẫn thực hiện một số nội dung của Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 

của Chính phủ. 

- QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư 41/2018/TT-BYT 

ngày 14/12/2018 của Bộ Y tế Ban hành quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia và quy định 

kiểm tra, giám sát chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt. 

c) Các yêu cầu về quản lý chất lượng theo hệ thống quản lý ISO: 9000: 

Hệ thống quản lý chất lượng áp dụng theo ISO 9001:2015 được triển khai áp dụng 

cho các hoạt động sản xuất kinh doanh nước sạch, thiết kế và thi công xây lắp các 

công trình cấp nước, các yêu cầu về sản phẩm, khách hàng, dịch vụ,… 

7. Quản lý cơ sở dữ liệu có liên quan về cấp nước an toàn: 

a) Lập danh mục các văn bản, tài liệu và các thông tin liên quan đến 

công tác cấp nước an toàn  

Thông tư 08/2012/TT-BXD của Bộ Xây dựng Hướng dẫn thực hiện bảo 

đảm cấp nước an toàn;  

Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 9/8/2016 của Thủ tướng chính phủ Phê 

duyệt chương trình quốc gia bảo đảm cấp nước an toàn giai đoạn 2016-2025;  

Chỉ thị số 34/CT-TTg ngày 28/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường công tác quản lý hoạt động sản xuất, kinh doanh nước sạch, bảo đảm cấp 

nước an toàn, liên tục;  

Quyết định số 43/2019/QĐ-UBND ngày 27/9/2019 của UBND tỉnh Vĩnh 

Phúc ban hành quy định về quản lý hoạt động cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 

Vĩnh Phúc;  

Văn bản số 5826/UBND-CN3 ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

V/v đảm bảo an ninh nguồn nước, cấp nước an toàn, chống thất thoát, thất thu 

nước sạch trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc;  

Các Quyết định thành lập và quy chế tổ chức hoạt động của Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn tỉnh; các quy trình, quy định liên quan đến hoạt động cấp nước 

của Công ty. 

b) Xây dựng hệ thống và quy trình kiểm soát tài liệu: gồm 07 bước 

Bước 1: Yêu cầu soạn thảo, góp ý sửa chữa ghi vào phiếu gửi Trưởng bộ 

phận trình ban lãnh đạo. 

Bước 2: Ban lãnh đạo xem xét yêu cầu, chuyển người được phân công. 

Bước 3: Người được phân công thực hiện lập mới hoặc sửa đổi thông tin. 

Bước 4: Lấy ý kiến của trưởng các phòng ban, Ban giám đốc (nếu cần thiết). 

Bước 5: Sau khi viết và góp ý chỉnh sửa sẽ được trình Ban lãnh đạo phê 

duyệt. 

Bước 6: Ban hành và cập nhật vào danh mục kiểm soát nội bộ. 

Bước 7: Phân phối tài liệu đến các cá nhân, tổ chức liên quan và thực hiện 

quy trình lưu hồ sơ. 

c) Lập hệ thống quản lý hồ sơ và hỗ trợ lưu giữ hồ sơ 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/tai-nguyen-moi-truong/nghi-dinh-117-2007-nd-cp-san-xuat-cung-cap-tieu-thu-nuoc-sach-53651.aspx
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- Lập danh mục hồ sơ. 

- Thu thập, phân loại, sắp xếp, kiểm soát hồ sơ. 

- Truy cập, sử dụng hồ sơ. 

- Lưu trữ, bảo quản hồ sơ. 

- Huỷ hồ sơ. 

d) Lập kế hoạch định kỳ rà soát các văn bản, tài liệu và chỉnh sửa khi 

cần thiết: Định kỳ 6 tháng, 01 năm hoặc bất thường thực hiện công tác rà soát 

các văn bản tài liệu liên quan về hệ thống cấp nước, kế hoạch cấp nước an toàn 

cho các hạng mục công trình thuộc hệ thống mạng lưới cấp nước, tiêu thụ nước 

và chỉnh sửa khi cần thiết. 

đ) Lưu giữ hồ sơ, quản lý tài liệu để tiến hành đánh giá độc lập hoặc 

tra cứu, cung cấp thông tin kịp thời khi có sự cố xảy ra đối với hệ thống cấp 

nước: Ban Cấp nước an toàn Công ty lưu trữ tổng hợp hồ sơ, tài liệu theo quy 

trình nội bộ đã áp dụng tiêu chuẩn ISO 9001:2015. 

e) Xây dựng cơ chế tiếp nhận và xử lý kịp thời các khiếu nại của khách 

hàng hoặc cộng đồng: Thực hiện tiếp nhận khiếu nại, phân loại ý kiến – trình 

lãnh đạo xem xét, chỉ đạo – xem xét phân tích nguyên nhân – Đề ra biện pháp và 

trách nhiệm xử lý – Duyệt – Chuyển các bộ phận liên quan – Ý kiến của khách 

hàng sau xử lý – Thực hiện theo dõi và đánh giá kết quả xử lý – Lưu trữ hồ sơ. 

8. Lập các chương trình hỗ trợ và kế hoạch triển khai bao gồm: 

a) Chương trình bảo dưỡng phòng ngừa, nhằm nâng cao hiệu quả hoạt 

động của hệ thống cấp nước, tăng tuổi thọ phục vụ của các công trình và thiết 

bị, ngăn ngừa và giảm thiểu rủi ro, sự cố 

*/ Giảm tỷ lệ thất thoát nước: Nội dung giải pháp, gồm:  

- Chương trình phân vùng tách mạng – quản lý thất thoát nước, kế hoạch 

thực hiện: thường xuyên. 

- Thay thế các tuyến ống cũ, kế hoạch thực hiện: thường xuyên. 

- Thay thế kiểm định đồng hồ, kế hoạch thực hiện: thường xuyên. 

- Tuyên truyền bảo vệ nguồn nước, đường ống cấp nước + đồng hồ đo lưu 

lượng, kế hoạch thực hiện: thường xuyên. 

*/ Thực hiện quy trình xúc xả đường ống chính bằng quả mút (tần suất 1 

lần/năm) và thường xuyên xúc xả tuyến ống dịch vụ. 

b) Chương trình đánh giá độc lập để kiểm tra việc thực hiện kế hoạch 

cấp nước an toàn 

*/ Kiểm tra chất lượng nước thô: Áp dụng theo QCVN09-

MT:2015/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước ngầm, kế 

hoạch thực hiện: 03 tháng/lần. 

*/ Kiểm tra nước sạch sau xử lý: Kiểm tra các chỉ tiêu chất lượng nước sạch 

theo QCVN 01-1:2018/BYT: Kế hoạch thực hiện 01 tháng/lần (đối với các chỉ 

tiêu nhóm A), 06 tháng/lần (đối với các chỉ tiêu nhóm B) kiểm tra các chỉ tiêu Ph, 

độ đục, Fe,… của nguồn nước.  
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c) Chương trình đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức, nâng cao trình 

độ tay nghề của đội ngũ cán bộ và công nhân về cấp nước an toàn 

- Tập huấn cho cán bộ công nhân viên Công ty (cán bộ quản lý và cán bộ 

vận hành) về Kế hoạch cấp nước an toàn, dự kiến thực hiện từ tháng 3/2021. 

- Tập huân nâng cao trình độ chuyên môn cho cán bộ chủ chốt về vấn đề 

đối phó với nguy hạ và khắc phục sự cố cấp nước an toàn (cán bộ quản lý và cán 

bộ vận hành), dự kiến thực hiện tháng 5/2021. 

- Đào tạo quy trình vận hành chuẩn cho công nhân vận hành hệ thống cấp 

nước, dự kiến thực hiện tháng 8/2021. 

- Tập huấn sử dụng công cụ đảm bảo chất lượng (Ban cấp nước an toàn), 

dự kiến thực hiện tháng 10/2021. 

- Tập huấn sử dụng và hiệu chỉnh các thiết bị kiểm soát chất lượng nước 

(cán bộ phòng thí nghiệm), thực hiện: liên tục. 

- Tập huấn về quan hệ khách hàng (nhân viên thu ngân + đọc số), thực hiện: 

01 lần/năm; 

- Tập huấn về kỹ thuật lắp đặt, sửa chữa, vận hành (công nhân lắp đặt, vận 

hành và sửa chữa): 01 lần/năm; 

- Tổ chức thăm quan, học tập chia sẻ kinh nghiệm (Ban cấp nước an toàn): 

01 lần/năm. 

d) Chương trình tuyên truyền giáo dục, nâng cao nhận thức của cộng 

đồng về bảo vệ nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm và an toàn 

-  Chương trình tham quan công trình cấp nước cho các trường. Thực hiện 

trong suốt năm. 

- Tổ chức hội thi “tuyên truyền viên bảo vệ nguồn nước và môi trường” 

hoặc “thi vẽ tranh tuyên truyền bảo vệ môi trường và nguồn nước” cho thiếu nhi 

trong khu vực; kế hoạch: 01 lần/năm. 

- Tổ chức tuần hành tuyên truyền, bảo vệ nguồn nước tại địa bàn các xã có 

xây dựng giếng khoan; kế hoạch 01 lần/năm. 

- Tổ chức tuần hành tuyên truyền, bảo vệ đường ống, đồng hồ dịch vụ, sử 

dụng nước tiết kiệm; kế hoạch 01 lần/năm. 

9. Xây dựng kế hoạch đánh giá kết quả thực hiện cấp nước an toàn; đề 

xuất, kiến nghị điều chỉnh kế hoạch cấp nước an toàn cho giai đoạn tiếp theo. 

- Các bộ phận được phân công phụ trách gửi các kiến nghị, đề xuất hàng 

tháng về phòng Kỹ thuật để tổng hợp báo cáo, khi có sự cố lớn phải báo ngay, 

trực tiếp với Ban cấp nước an toàn Công ty để xin ý kiến chỉ đạo của Ban chỉ đạo 

cấp nước an toàn tỉnh.  

- Lập kế hoạch năm tiếp theo và gửi về Ban cấp nước an toàn Công ty vào 

05/12 hàng năm. 

- Nhóm cấp nước an toàn Công ty lập và điều chỉnh kế hoạch cấp nước an 

toàn các năm tiếp theo gửi Ban Chỉ đạo cấp nước an toàn tỉnh và Sở Xây dựng 

trước ngày 25/12 hàng năm. 
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- Hàng quý các bộ phận được phân công phụ trách gửi báo cáo về nhóm 

cấp nước an toàn công ty. 

- Hàng năm thực hiện đánh giá tổng kết các nhiệm vụ được giao và thực 

hiện, các vấn đề phát sinh. 

10. Kinh phí thực hiện: Kinh phí thực hiện kế hoạch cấp nước an toàn do 

đơn vị cấp nước lập và được tính vào chi phí sản xuất chung trong giá tiêu thụ 

nước sạch được thẩm định và phê duyệt theo quy định./. 
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