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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20/2007/Qð-UBND

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về ban hành Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng nước
và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn
thành phố Hồ Chí Minh

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11
năm 2003;
Căn cứ Bộ Luật Dân sự ngày 14 tháng 6 năm 2005;
Căn cứ Luật Tài nguyên nước ngày 20 tháng 5 năm 1998;
Căn cứ Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 02 tháng 12 năm 1998, Luật sửa ñổi, bổ
sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 15 tháng 6 năm 2004 và Luật sửa
ñổi, bổ sung một số ñiều của Luật Khiếu nại, tố cáo ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Căn cứ Nghị ñịnh số 93/2001/Nð-CP, ngày 12 tháng 12 năm 2001 của Chính
phủ về phân cấp một số lĩnh vực cho thành phố Hồ Chí Minh;
Căn cứ Chỉ thị số 04/2004/CT-TTg, ngày 20 tháng 01 năm 2004 của Thủ tướng
Chính phủ về ñẩy mạnh công tác quản lý cấp nước và tiêu thụ nước sạch;
Theo ñề nghị của Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính tại Công văn số
1068/SGTCC-ðT, ngày 06 tháng 11 năm 2006 và ý kiến thẩm ñịnh của Sở Tư pháp
tại Công văn số 2036/STP-VB, ngày 19 tháng 6 năm 2006,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Nay ban hành kèm theo Quyết ñịnh này Quy ñịnh về cung cấp, sử dụng
nước và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 2. Quyết ñịnh này có hiệu lực thi hành sau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký
và thay thế Quyết ñịnh số 146/2003/Qð-UB, ngày 13 tháng 8 năm 2003 và Quyết
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ñịnh số 187/2004/Qð-UB, ngày 28 tháng 7 năm 2004 của Ủy ban nhân dân thành
phố về ban hành và ñiều chỉnh Quy ñịnh về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công
trình cấp nước trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Hội ñồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thành phố,
Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Thủ trưởng các sở - ban - ngành thành phố,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận - huyện, Giám ñốc các ñơn vị cấp nước và các tổ
chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Tín
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ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUY ðỊNH
Về cung cấp, sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước
trên ñịa bàn thành phố Hồ Chí Minh
(Ban hành kèm theo Quyết ñịnh số 20/2007/Qð-UBND,
ngày 09 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân thành phố)

Chương I
NHỮNG QUY ðỊNH CHUNG
ðiều 1. Phạm vi áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng trong phạm vi:
1. Cung cấp và sử dụng nước giữa các ñơn vị cấp nước với các cơ quan, ñơn vị,
tổ chức và cá nhân sử dụng nước (gọi là khách hàng) cho mọi mục ñích.
2. Bảo vệ công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp nước.
ðiều 2. ðối tượng áp dụng
Quy ñịnh này áp dụng ñối với:
1. Các ñơn vị cấp nước và khách hàng sử dụng nước trong việc cung cấp và sử
dụng nước.
2. Các ñơn vị cấp nước, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ công trình cấp
nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp nước.
ðiều 3. Trách nhiệm của ñơn vị cấp nước
1. Bảo ñảm cung cấp nguồn nước sạch liên tục theo tiêu chuẩn chất lượng do
Nhà nước quy ñịnh, bảo ñảm áp lực nước cung cấp qua ñồng hồ nước khách hàng ño
ñược tại ñồng hồ vào giờ cao ñiểm sử dụng nước với mức tối thiểu là 0,1 bar (1 mét),
trừ trường hợp bị sự cố phải ñóng van cô lập ñường ống hoặc nhà máy ngưng bơm ñể
sửa chữa, khắc phục sự cố.
Các trường hợp ñiều chỉnh công nghệ xử lý nước của nhà máy nước, ñơn vị cấp
nước phải trình cấp thẩm quyền phê duyệt trước khi ñưa vào áp dụng.
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ðơn vị cấp nước phải tổ chức lực lượng giám sát, thường xuyên theo dõi, ghi
nhận thông tin tình hình chất lượng, áp lực nước trên toàn mạng cấp nước thuộc ñơn
vị quản lý ñể kịp thời phát hiện sự cố và tổ chức lực lượng xử lý, bảo ñảm yêu cầu sử
dụng nước của khách hàng.
a) Trường hợp phát hiện nước cung cấp không ñảm bảo chất lượng sử dụng hoặc
nhận ñược thông báo nước cung cấp không bảo ñảm chất lượng của khách hàng
(nước ñục hoặc bị nhiễm bẩn), ñơn vị cấp nước có trách nhiệm tổ chức ngay việc
kiểm tra, lập biên bản ñánh giá xác nhận sự việc, tổ chức khắc phục kịp thời trong
thời hạn 24 giờ kể từ lúc xảy ra sự việc.
Trường hợp không thể khắc phục kịp thời trong thời hạn nêu trên, ñơn vị cấp
nước phải có biện pháp tạm cung cấp nước sạch cho khách hàng bảo ñảm nhu cầu sử
dụng tối thiểu. Sau khi khắc phục xong sự cố, ñơn vị cấp nước phải lập biên bản có
khách hàng sử dụng nước ký xác nhận việc khắc phục ñã hoàn tất.
Khối lượng nước tính theo chỉ số ñồng hồ từ lúc khách hàng phát hiện thông báo
sự cố cho ñơn vị cấp nước ñến lúc ñơn vị cấp nước lập biên bản khắc phục xong, ñơn
vị cấp nước không ñược tính vào hóa ñơn tiêu thụ cho khách hàng. ðơn vị cấp nước
phải chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu sự việc xảy ra gây ảnh hưởng ñến sức khỏe
của khách hàng sử dụng nước.
b) Trường hợp ñơn vị cấp nước phát hiện hoặc ñược khách hàng thông báo áp
lực ño ñược tại ñồng hồ vào giờ cao ñiểm dùng nước nhỏ hơn 0,1 bar, ñơn vị cấp
nước phải tổ chức khảo sát, ñánh giá, khắc phục kịp thời. Trong trường hợp áp lực
nước sụt giảm kéo dài, ñơn vị cấp nước phải lập kế hoạch cấp nước bổ sung ñể bảo
ñảm nguồn nước tiêu dùng ổn ñịnh cho khách hàng.
2. Quản lý, khai thác, cải tạo và sửa chữa toàn bộ mạng lưới cấp nước do ñơn vị
quản lý.
3. Chủ ñộng phối hợp với các cơ quan chức năng, với Ủy ban nhân dân quận huyện, phường - xã ñể bảo vệ sự an toàn tuyệt ñối các công trình cấp nước kể cả các
khu vực và hành lang an toàn các công trình cấp nước do ñơn vị quản lý, có biện
pháp phát hiện và sửa chữa kịp thời các sự cố trên hệ thống cấp nước.
ðiều 4. Trách nhiệm của khách hàng
1. Sử dụng nước tiết kiệm, ñúng mục ñích ñã thỏa thuận trong hợp ñồng cung
cấp và sử dụng nước và theo bản Quy ñịnh này.
2. Bảo quản ñồng hồ, ñảm bảo ñiều kiện ñể ñồng hồ nước hoạt ñộng bình
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thường, theo dõi tình trạng hoạt ñộng của ñồng hồ nước, tình hình nước cung cấp và
sử dụng nước (về chất lượng, áp lực, lượng nước tiêu thụ), kịp thời thông báo cho
ñơn vị cấp nước khi phát hiện các trường hợp bất thường xảy ra ñể yêu cầu xử lý,
giải quyết.
3. Bảo vệ các công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp
nước, không gây trở ngại cho việc quản lý và khai thác ñường ống nước; chấp hành
chủ trương, chính sách di dời, giải phóng mặt bằng ñể xây dựng, phát triển công trình
cấp nước.
4. Thanh toán kịp thời và ñầy ñủ các chi phí cung cấp nước theo hóa ñơn tiền
nước của ñơn vị cấp nước.
ðiều 5. Giá nước
1. Giá nước do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh quyết ñịnh căn cứ vào
ñối tượng sử dụng và ñược ñiều chỉnh theo từng thời kỳ
2. Giá nước bán cho các ñối tượng ngoài phạm vi quy ñịnh về giá nước của Ủy
ban nhân dân thành phố do ñơn vị cấp nước và khách hàng thuộc các ñối tượng này
thỏa thuận nhưng không vượt khung giá của Nhà nước quy ñịnh.
ðiều 6. Giải thích từ ngữ
Trong Quy ñịnh này, một số từ ngữ ñược hiểu như sau:
1. “ðơn vị cấp nước”: là tổ chức, cá nhân thực hiện một phần hoặc tất cả các
hoạt ñộng khai thác, sản xuất, truyền dẫn, bán buôn nước sạch và bán lẻ nước sạch.
2. “Khách hàng sử dụng nước”: là tổ chức, cá nhân mua nước của ñơn vị cấp
nước.
3. “Nước”: là nước sạch ñã qua quá trình xử lý, ñáp ứng tiêu chuẩn chất lượng
nước sạch do Nhà nước quy ñịnh.
4. “ðường ống nước”: là ñường ống dẫn nước sạch ñang sử dụng.
5. “Mạng lưới ñường ống cấp nước”: là hệ thống ñường ống truyền dẫn nước
sạch từ nơi sản xuất ñến nơi tiêu thụ, bao gồm mạng cấp I, mạng cấp II, mạng cấp III
và các công trình phụ trợ có liên quan.
6. “Mạng cấp I”: là hệ thống ñường ống chính có chức năng vận chuyển nước
tới các khu vực của vùng phục vụ cấp nước và tới các khách hàng sử dụng nước với
khối lượng lớn.
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7. “Mạng cấp II”: là hệ thống ñường ống nối có chức năng ñiều hòa lưu lượng
cho các tuyến ống chính và bảo ñảm sự làm việc an toàn của hệ thống cấp nước.
8. “Mạng cấp III”: là hệ thống các ñường ống phân phối lấy nước từ các ñường
ống chính và ống nối dẫn nước tới các khách hàng sử dụng nước.
9. “Công trình phụ trợ”: là các công trình hỗ trợ cho việc quản lý, vận hành, bảo
dưỡng, sửa chữa ñối với hệ thống cấp nước như sân, ñường, nhà, xưởng, tường rào,
trạm biến áp, các loại hố van, hộp ñồng hồ, trụ nước chữa cháy…
10. “Trộm cắp nước”: là hành vi lấy nước trái phép không qua ñồng hồ nước, tác
ñộng nhằm làm sai lệch chỉ số ño ñếm của ñồng hồ và các thiết bị khác có liên quan
ñến ño, ñếm nước, cố ý hoặc thông ñồng ghi sai chỉ số ñồng hồ và các hành vi lấy
nước gian lận khác.
11. “Ống nhánh (ống ngánh)”: là ñường ống nước nối từ ống cái vào ñồng hồ nước.
12. “ðường ống nước thô”: là ñường ống dẫn nước chưa qua quá trình xử lý.
13. “ðường ống truyền tải nước sạch”: là ñường ống dẫn nước ñã qua quá trình
xử lý, tính từ nhà máy nước ñến ñầu mạng lưới ñường ống phân phối nước.
14. “Hệ thống cấp nước”: là các công trình thu nước, trạm bơm, nhà máy và
mạng lưới cấp nước.
15. “Mạng lưới cấp nước”: là toàn bộ các ñường ống cái, ống nhánh, các hầm
van, khóa, ñồng hồ nước… và các thiết bị cấp nước phụ trợ.
16. “ðồng hồ nước”: là phương tiện ñể ño lượng nước tiêu thụ tính bằng mét
khối (m3), ñược kiểm ñịnh, còn hiệu lực, lắp ñặt tại một nhà ở, nhà máy, xí nghiệp,…
theo hợp ñồng của ñơn vị cấp nước với khách hàng.
17. “Trạm bơm nước thô”: là nơi vận hành trực tiếp, lấy nước từ nguồn nước
mặt, nước ngầm, ñể cung cấp cho quá trình xử lý thành nước sạch.
18. “Nhà máy xử lý nước”: là nơi tiếp nhận nguồn nước thô ñể xử lý thành nước
sạch cung cấp vào mạng lưới.
19. “Khu vực xử lý nước”: là khu vực xử lý nước thô thành nước sạch.
20. “Giếng nước ngầm”: là giếng khoan khai thác nước dưới ñất.
21. “Thủy ñài”, “Hồ chứa nước”: là nơi chứa nước sạch ñể phân phối cho mạng
lưới cấp nước.
22. “Trạm xử lý nước ngầm”: là nơi vận hành lấy nước từ các giếng nước
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ngầm ñể xử lý thành nước sạch theo tiêu chuẩn quy ñịnh nhằm cung cấp cho mạng
lưới cấp nước.
23. “Trạm tăng áp”: là nơi vận hành nhằm tăng áp lực nước sạch cung cấp cho
những khu vực có áp lực nước yếu hoặc thiếu.
24. “Tháp cắt áp”: là nơi khống chế áp lực nước tối ña ñầu mạng lưới ñể bảo vệ
an toàn mạng lưới cấp nước, phòng chống trường hợp áp lực nước trên mạng lưới
tăng ñột ngột.
25. “bar”: là ñơn vị tính của ñồng hồ ño áp lực, tương ñương với cột nước cao
10 mét (tính từ vị trí ñặt ñồng hồ ño áp lực).
26. “Hầm van”: là nơi chứa các van xả gió, van xả bùn, van trên ñường ống, van
lấy nước và các thiết bị, phụ tùng quản lý mạng.
27. “Phương pháp giả ñịnh”: là phương pháp tính trung bình cộng lượng nước
khách hàng ñã sử dụng trong ba kỳ hóa ñơn liền trước ñó.
28. “Kỳ hóa ñơn”: là lần thanh toán tiền nước của khách hàng cho thời gian sử
dụng trước ñó, khoảng cách giữa mỗi kỳ hóa ñơn là 30 ngày.
Chương II
CUNG CẤP VÀ SỬ DỤNG NƯỚC
Mục 1
CUNG CẤP NƯỚC
ðiều 7. Lắp ñặt ñồng hồ nước
ðơn vị cấp nước thực hiện việc lắp ñặt ñồng hồ nước theo yêu cầu của khách
hàng ñối với các ñịa ñiểm lắp ñặt ñồng hồ nước thuộc phạm vi ñã có mạng lưới cấp
nước và không có tranh chấp về quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng về ñịa ñiểm lắp
ñặt ñồng hồ nước theo cam kết của khách hàng.
ðiều 8. Hồ sơ và thời hạn lắp ñặt ñồng hồ nước
1. Hồ sơ:
a) Phiếu yêu cầu lắp ñặt ñồng hồ nước (theo mẫu).
b) Một trong những giấy tờ liên quan ñến ñịa ñiểm yêu cầu lắp ñặt ñồng hồ nước
như:
- Hộ khẩu thường trú.
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- Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sử dụng ñất ở.
- Hợp ñồng chuyển quyền sở hữu nhà lập tại cơ quan công chứng Nhà nước
hoặc Ủy ban nhân dân quận - huyện, nơi có căn nhà tọa lạc, ñã nộp lệ phí trước bạ và
ñăng ký.
- Giấy cấp nhà trong nội bộ cơ quan hoặc quyết ñịnh cấp nhà của cơ quan có
thẩm quyền.
- Hợp ñồng của cá nhân, tổ chức thuê nhà của Nhà nước.
- Giấy phép xây dựng nhà.
- Giấy cấp số nhà của cơ quan thẩm quyền cấp quận - huyện.
- Quyết ñịnh của cơ quan có thẩm quyền hoặc bản án có hiệu lực thi hành của
Tòa án công nhận quyền sở hữu, sử dụng, thừa kế nhà.
- Giấy xác nhận tạm trú của Công an phường, xã.
- Quyết ñịnh giao ñất của cơ quan chức năng cho chủ ñầu tư xây dựng công trình
(trong trường hợp chủ ñầu tư ñang xây dựng công trình, chưa chuyển nhượng cho
người sử dụng).
2. Thời gian giải quyết hồ sơ lắp ñặt ñồng hồ nước không quá 20 ngày làm việc,
kể từ ngày tiếp nhận hồ sơ yêu cầu của khách hàng (không tính thời gian xin phép
ñào ñường hoặc trường hợp có trở ngại trong thi công do khách quan).
Tại nơi tiếp nhận hồ sơ yêu cầu lắp ñặt ñồng hồ nước, ñơn vị cấp nước phải
niêm yết công khai các quy ñịnh về hồ sơ lắp ñặt ñồng hồ nước, quy trình tiếp nhận,
giải quyết hoặc gửi trả hồ sơ. Nếu hồ sơ tiếp nhận ñủ ñiều kiện giải quyết lắp ñặt
ñồng hồ nước thì ñơn vị cấp nước phải viết biên nhận hồ sơ, ghi rõ ngày nhận và thời
gian giải quyết hồ sơ. Nếu hồ sơ của khách hàng còn thiếu chi tiết, ñơn vị cấp nước
phải hướng dẫn tận tình, rõ ràng, ñầy ñủ những nội dung cần bổ sung ñể khách hàng
hiểu và bổ sung trong một lần, tránh ñi lại nhiều lần.
ðiều 9. Chi phí lắp ñặt ñồng hồ nước
1. ðơn vị cấp nước chịu chi phí lắp ñặt ñường ống cấp 3 theo kế hoạch hàng
năm ñược cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Trường hợp ñịa ñiểm ñược yêu cầu lắp ñặt ñồng hồ nước chưa có ống cấp 3 và
chưa có kế hoạch phát triển ống cái của ñơn vị cấp nước thì khách hàng có thể thỏa
thuận với ñơn vị cấp nước ứng vốn ñầu tư lắp ñặt trước ống cấp 3, với các ñiều kiện
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về thời hạn và hình thức hoàn trả vốn, bảo ñảm quyền lợi kinh doanh của ñơn vị cấp
nước và của khách hàng, phối hợp thực hiện việc gắn ñồng hồ nước.
Khách hàng ñã tự ñầu tư lắp ñặt ñường ống cái theo quy ñịnh tại ðiều 8 Quy
ñịnh về cung cấp sử dụng nước và bảo vệ công trình cấp nước trên ñịa bàn thành phố
Hồ Chí Minh ñược ban hành theo Quyết ñịnh số 146/2003/Qð-UB, ngày 13 tháng 8
năm 2003, vẫn tiếp tục áp dụng theo nội dung ñã ñược quy ñịnh.
2. Khách hàng chịu trách nhiệm thanh toán chi phí ống nhánh và các chi phí
khác có liên quan ñến việc lắp ñặt ñồng hồ nước theo bảng chiết tính của ñơn vị cấp
nước căn cứ theo ñơn giá xây dựng cơ bản hoặc giá khoán do ñơn vị cấp nước lập ñã
ñược cấp thẩm quyền phê duyệt.
ðiều 10. Cấp nước qua bất ñộng sản liền kề
1. Trường hợp do vị trí tự nhiên của bất ñộng sản mà việc cấp nước buộc phải
qua một bất ñộng sản khác, thì chủ sở hữu hoặc sử dụng bất ñộng sản có liên quan
phải dành một lối cấp nước thích hợp, không ñược cản trở việc cấp nước cho bất
ñộng sản liền kề. Trong trường hợp ñó, ñơn vị cấp nước khi thi công lắp ñặt công
trình cấp nước phải có biện pháp ñảm bảo an toàn cho bất ñộng sản, nếu ñể xảy ra
thiệt hại thì phải bồi thường.
2. ðối với các công trình lắp ñặt ñường ống nước, ñồng hồ nước ñược cơ quan
có thẩm quyền xác ñịnh là công trình phục vụ lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng thì
người có ñất bị trưng dụng, thu hồi sẽ ñược chủ ñầu tư bồi thường thiệt hại theo quy
ñịnh của pháp luật.
ðiều 11. Cung cấp nước cho các khu dân cư, khu ñô thị mới, khu chế xuất,
công nghiệp, thương mại, dịch vụ
1. ðơn vị cấp nước có trách nhiệm xây dựng phương án lắp ñặt hệ thống cấp
nước ñể phát triển việc lắp ñặt ñồng hồ nước phục vụ nhu cầu cấp nước của khu dân
cư, khu ñô thị mới, các khu chế xuất, công nghiệp, thương mại, dịch vụ và thông báo
ñể khách hàng có nhu cầu sử dụng nước biết.
2. Tại các khu vực cần phát triển hệ thống cấp nước nhưng ñơn vị cấp nước chưa
ñủ ñiều kiện phát triển thì khuyến khích các ñơn vị khác tham gia ñầu tư, phát triển
dịch vụ cấp nước theo Quy chế xã hội hóa dịch vụ cấp nước sạch trên ñịa bàn thành
phố Hồ Chí Minh theo danh mục ñược ñơn vị cấp nước công bố (kêu gọi ñầu tư).
ðiều 12. Cung cấp nước phòng cháy chữa cháy
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1. Trụ nước chữa cháy ñược sơn màu ñỏ do ñơn vị cấp nước lắp ñặt trong phạm
vi mạng lưới cấp nước theo ñề nghị của cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và
chỉ ñược sử dụng vào mục ñích chữa cháy.
2. Chỉ có ñơn vị cấp nước và cơ quan Cảnh sát phòng cháy chữa cháy, lực lượng
chữa cháy tại chỗ mới ñược mở trụ nước chữa cháy ñể lấy nước phục vụ chữa cháy,
diễn tập, theo phương án chữa cháy trong khu vực hoặc ñể phục vụ công tác kiểm tra,
súc xả, sửa chữa, duy tu, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy. ðơn vị cấp nước có trách
nhiệm duy tu, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy.
3. Chi phí lắp ñặt trụ nước chữa cháy, sử dụng nước phục vụ công tác phòng
cháy chữa cháy và chi phí duy tu, bảo dưỡng trụ nước chữa cháy do ngân sách thành
phố ñầu tư.
4. Nghiêm cấm hành vi mở trụ nước chữa cháy lấy nước sử dụng vào mục ñích
khác, ñục phá, di dời, nâng, hạ, thay ñổi hoặc gây hư hại trụ nước chữa cháy.
ðiều 13. Tạm ngưng cung cấp nước
ðơn vị cấp nước ñược tạm ngưng cung cấp nước trong các trường hợp sau:
1. Vì lý do chiến tranh, hỏa hoạn, thiên tai hoặc do hệ thống cấp nước bị sự cố,
hư hỏng ñột xuất.
2. Theo kế hoạch sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước hàng năm, ñơn vị cấp
nước phải có trách nhiệm thông báo cho khách hàng trước 24 giờ trên các phương
tiện thông tin ñại chúng. Khi việc sửa chữa, cải tạo hệ thống cấp nước buộc phải kéo
dài quá 24 giờ trong ñiều kiện bình thường thì ñơn vị cấp nước phải báo cáo và ñược
sự chấp thuận của Sở Giao thông - Công chính, nếu việc sửa chữa, cải tạo hệ thống
cấp nước buộc phải kéo dài quá 24 giờ và phải ngưng cấp nước trên diện rộng, ñơn vị
cấp nước phải xin phép Ủy ban nhân dân thành phố kèm theo phương án tạm cung
cấp nước cho những khách hàng sử dụng nước có nhu cầu lớn và thiết yếu như bệnh
viện, trường học, các cơ quan ngoại giao, cơ quan Nhà nước trong phạm vi ảnh
hưởng của việc tạm ngưng cấp nước, ñồng thời thông báo ñến Sở Giao thông - Công
chính ñể theo dõi, hỗ trợ.
3. Do khách hàng vi phạm các quy ñịnh về sử dụng, thanh toán tiền nước sau khi
ñã có văn bản thông báo của ñơn vị cấp nước về nội dung vi phạm hợp ñồng của
khách hàng.
4. Thực hiện quyết ñịnh của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
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Mục 2
ðỒNG HỒ NƯỚC
ðiều 14. Bảo quản ñồng hồ nước
1. Khách hàng có trách nhiệm bảo quản ñồng hồ nước và các chì niêm phong.
Nghiêm cấm các hành vi tự ý ñục phá, di dời, nâng hạ, thay ñổi cỡ, sửa chữa hoặc bất
cứ hành vi nào gây hư hại cho ñồng hồ nước và ống nhánh hiện hữu.
2. Khách hàng phải thông báo kịp thời cho ñơn vị cấp nước biết khi ñồng hồ
nước bị mất, bị hư hỏng hoặc chì niêm phong ñồng hồ nước bị ñứt.
Trường hợp chì niêm phong ñồng hồ nước bị ñứt ñược xác ñịnh do khách hàng
gây ra, ñơn vị cấp nước tiến hành kiểm tra tình trạng sử dụng nước của khách hàng,
lập thủ tục xử lý vi phạm theo quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 47 của Quy ñịnh này;
trường hợp việc chì niêm phong bị ñứt ñược khách hàng chứng minh do yếu tố khách
quan, chỉ số tiêu thụ trên ñồng hồ không bị ảnh hưởng thì ñơn vị cấp nước lập biên
bản, bấm chì mới niêm phong lại ñồng hồ nước.
3. Khách hàng phải thường xuyên theo dõi, so sánh chỉ số ñang có trên ñồng hồ
nước với số tiêu thụ kỳ mới nhất ñược ghi trên Phiếu ñọc số (do nhân viên ñơn vị cấp
nước ghi), ñánh giá mức tiêu thụ trung bình của gia ñình (căn hộ) theo tình hình thực
tế tăng giảm dùng nước ñể ñánh giá sự phù hợp của lượng nước tăng giảm trong kỳ
mới nhất, kịp thời thông báo ñến ñơn vị cấp nước yêu cầu kiểm tra, xử lý, khi ñánh
giá phát hiện lượng nước sử dụng trong kỳ tăng giảm không bình thường.
ðiều 15. Thay ñồng hồ nước
1. Trường hợp ñồng hồ nước bị mất hoặc hư hỏng do lỗi của khách hàng, ñơn vị
cấp nước sẽ thay ñồng hồ nước khác, toàn bộ chi phí phát sinh do khách hàng thanh
toán theo bảng chiết tính của ñơn vị cấp nước.
2. Trường hợp ñồng hồ nước bị hư hỏng mà không phải do lỗi của khách hàng
hoặc chì niêm phong bị ñứt, khách hàng phải thông báo cho ñơn vị cấp nước biết ñể
tiến hành kiểm tra, bấm chì hoặc thay ñồng hồ nước khác.
3. ðơn vị cấp nước có trách nhiệm thay ñồng hồ nước miễn phí khi ñồng hồ
nước ñó không ñọc ñược chỉ số, ngưng hoạt ñộng, kính mờ, có dấu hiệu chạy không
chính xác… không do lỗi khách hàng hoặc ñến kỳ hạn phải thay thế tùy thuộc vào
từng cỡ loại ñồng hồ nước ñược thỏa thuận lắp ñặt trong hợp ñồng cung cấp và sử
dụng nước và theo quy ñịnh của Nhà nước.
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ðiều 16. Kiểm ñịnh ñồng hồ nước
1. ðồng hồ nước gắn tại nhà khách hàng phải ñược tổ chức hoặc cơ quan kiểm
ñịnh có thẩm quyền theo quy ñịnh của Nhà nước kiểm ñịnh trước khi lắp ñặt, thay
thế. ðơn vị cấp nước phải cung cấp bản sao Giấy chứng nhận kiểm ñịnh chất lượng
ñồng hồ cho khách hàng khi lắp ñặt.
2. Sau lần kiểm ñịnh ban ñầu, các kỳ kiểm ñịnh sau ñược thực hiện theo ñịnh kỳ
phù hợp với quy ñịnh của Nhà nước. Khi ñồng hồ nước ñến hạn kiểm ñịnh ñịnh kỳ,
ñơn vị cấp nước phải thực hiện thay mới ñồng hồ nước cho khách hàng, khách hàng
có trách nhiệm tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể ñơn vị cấp nước thực hiện.
3. ðơn vị cấp nước phải gửi ñồng hồ nước sau khi ñược sửa chữa, ñến tổ chức
hoặc cơ quan kiểm ñịnh có thẩm quyền kiểm ñịnh trước khi ñưa vào lắp ñặt.
ðiều 17. Kiểm tra ñồng hồ nước
1. Khách hàng có quyền yêu cầu ñơn vị cấp nước kiểm tra ñồng hồ nước khi có
cơ sở nghi ngờ ñồng hồ nước chạy không chính xác. ðồng hồ nước ñược xem là vẫn
chạy chính xác nếu kết quả kiểm tra có sai số không vượt quá ± 5% so với lượng
nước thực tế qua ñồng hồ nước.
2. Trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñược yêu cầu kiểm tra của khách
hàng, ñơn vị cấp nước phải tổ chức kiểm tra ñồng hồ nước.
a) Với các loại ñồng hồ nước cỡ nhỏ, việc kiểm tra ñược tổ chức thực hiện tại
nhà khách hàng bằng các thiết bị ño có cấp chính xác từ 0,1% ñến 0,5% ñã ñược
kiểm ñịnh bởi cơ quan có thẩm quyền, còn hiệu lực (thùng ñong hoặc ñồng hồ ño
chuẩn có cấp chính xác như trên, tùy theo lựa chọn của khách hàng).
Trường hợp khách hàng không ñồng ý kết quả kiểm tra, ñơn vị cấp nước lập
biên bản tháo gỡ ñồng hồ nước, niêm phong với sự chứng kiến và ký xác nhận của
khách hàng, lắp ñặt ñồng hồ khác thay thế ñể khách hàng sử dụng trong thời gian
thực hiện kiểm tra ñồng hồ hiện hữu. ðồng hồ nước của khách hàng sau khi ñược
tháo gỡ, niêm phong, sẽ ñược ñơn vị cấp nước chịu trách nhiệm bảo quản niêm phong
gửi ñến tổ chức hoặc cơ quan kiểm ñịnh có thẩm quyền theo quy ñịnh của Nhà nước
ñể tổ chức kiểm tra theo như trường hợp ñối với ñồng hồ nước cỡ lớn ñược quy ñịnh
sau ñây.
b) Với các ñồng hồ nước cỡ lớn không có ñiều kiện tổ chức kiểm tra tại nhà
khách hàng, ñơn vị cấp nước phải lập biên bản tháo gỡ ñồng hồ nước, niêm phong
với sự chứng kiến và ký xác nhận của khách hàng, lắp ñặt ñồng hồ khác thay thế ñể
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khách hàng sử dụng trong thời gian thực hiện kiểm tra ñồng hồ hiện hữu. ðồng hồ
nước của khách hàng sau khi ñược tháo gỡ, niêm phong, sẽ ñược ñơn vị cấp nước
chịu trách nhiệm bảo quản niêm phong gửi ñến tổ chức hoặc cơ quan kiểm ñịnh có
thẩm quyền theo quy ñịnh của Nhà nước ñể tổ chức kiểm tra. Việc thực hiện kiểm tra
ñồng hồ nước phải theo ñúng quy trình ñược cơ quan thẩm quyền ban hành, có sự
chứng kiến của khách hàng (trường hợp khách hàng vắng mặt không có lý do, việc
kiểm tra vẫn ñược tiến hành), quá trình kiểm tra ñược lập thành biên bản ghi rõ trình
tự, nội dung thực hiện, kết quả kiểm tra (biên bản ñược giao cho khách hàng 01 bản).
Căn cứ kết quả kiểm tra ñồng hồ nước, ñơn vị cấp nước xem xét giải quyết với khách
hàng các nội dung sau:
- Nếu kết quả ño chênh lệch so với lượng nước qua ñồng hồ nước trong giới hạn
sai số cho phép, thì khách hàng tiếp tục sử dụng ñồng hồ nước hiện hữu, các chỉ số
ñồng hồ nước ñược giữ nguyên ñể tính toán lượng nước tiêu thụ của khách hàng.
Trong trường hợp này khách hàng có yêu cầu kiểm tra ñồng hồ nước phải thanh toán
chi phí tổ chức kiểm tra (nếu có).
- Nếu kết quả ño chênh lệch so với lượng nước qua ñồng hồ nước vượt quá giới
hạn sai số cho phép (ñồng hồ nước chạy nhanh hoặc chạy chậm) thì ñơn vị cấp nước
phải thay ñồng hồ khác cho khách hàng, ñồng thời phải hoàn trả cho khách hàng số
tiền nước ñã thu tương ứng với sai số ñồng hồ nước chạy nhanh (ñược tính trên cơ sở
kết quả kiểm tra) thuộc kỳ hóa ñơn khách hàng có yêu cầu kiểm tra ñồng hồ nước.
Trong trường hợp này ñơn vị cấp nước phải chịu chi phí tổ chức kiểm tra (nếu có).
ðiều 18. Không ghi ñược chỉ số ñồng hồ nước
1. Trường hợp ñồng hồ nước bị hư hỏng thì lượng nước sử dụng ñược tính theo
phương pháp giả ñịnh, nhưng việc tính theo phương pháp này không ñược kéo dài
quá hai kỳ hóa ñơn liên tiếp. ðơn vị cấp nước phải thay ñồng hồ nước mới cho khách
hàng, khách hàng phải tạo ñiều kiện thuận lợi cho việc thay ñồng hồ nước này.
2. Trường hợp ñơn vị cấp nước không thể ghi chỉ số như: nhà khóa cửa, ổ khóa
hộp bảo vệ ñồng hồ nước bị hỏng không mở ñược, ñồng hồ nước bị che lấp không
ñọc ñược chỉ số… thì lượng nước sử dụng sẽ ñược tính theo phương pháp giả ñịnh
nêu trên, nhưng cũng không ñược tính kéo dài quá hai kỳ hóa ñơn liên tiếp. ðơn vị
cấp nước phải thông báo cho khách hàng, chủ ñộng phối hợp với Ủy ban nhân dân
phường - xã, thị trấn, ñể cùng tác ñộng ñến khách hàng, khắc phục ñể ñọc ñược chỉ số
ñồng hồ nước.
ðiều 19. ðiều chỉnh chỉ số ñồng hồ nước
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Trường hợp ñồng hồ nước bị mờ mặt số (chưa kịp thay) không thể ghi chỉ số
chính xác dẫn ñến việc tính không ñúng lượng nước sử dụng cho khách hàng thì ñơn
vị cấp nước phải thông báo cho khách hàng biết trong kỳ hóa ñơn ñó lượng nước sai
biệt (tăng hoặc giảm) sẽ ñược khấu trừ hoặc tính vào hóa ñơn kỳ tiếp theo. ðơn vị
cấp nước phải thay ñồng hồ mới cho khách hàng như quy ñịnh tại khoản 1 ðiều 18
Quy ñịnh này.
Mục 3
HỆ THỐNG DẪN NƯỚC
ðiều 20. Hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước
Việc thiết lập hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước do khách hàng tự thiết kế,
lắp ñặt và chịu trách nhiệm về chất lượng trong trường hợp nước sử dụng bị ô nhiễm
từ bể chứa, ñường ống nội bộ và về khối lượng nước bị thất thoát, rò rỉ trong sử dụng
do ñường ống nội bộ bị bể, thiết bị vệ sinh hư hỏng. ðơn vị cấp nước không chịu
trách nhiệm lắp ñặt, sửa chữa, cải tạo hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước.
ðiều 21. Quy ñịnh ñối với khách hàng về việc lắp ñặt hệ thống dẫn nước
sau ñồng hồ nước
1. Không ñược lắp ñặt máy bơm hút nước trực tiếp từ ñường ống có nguồn nước
do ñơn vị cấp nước cung cấp. Chỉ ñược dùng máy bơm hút nước từ phương tiện chứa
nước trong nhà ñể sử dụng.
2. Trường hợp có hồ cao thì không ñược nối liền hệ thống sử dụng nước từ hồ
cao vào hệ thống cấp nước trực tiếp từ ñồng hồ nước, mà phải dẫn nguồn nước từ hồ
cao xuống phương tiện chứa nước trong nhà ñể sử dụng.
3. Trường hợp nơi sử dụng nước có 02 nguồn nước trong cùng một bất ñộng sản
(nước do ñơn vị cấp nước cung cấp và nước giếng ñào hoặc giếng khoan) tuyệt ñối
không ñược nối liền các nguồn nước với nhau, không ñược bơm nguồn nước khác
ngược trở vào hệ thống cấp nước.
4. Trường hợp có 02 hay nhiều ñồng hồ nước sử dụng nguồn nước do ñơn vị cấp
nước cung cấp thì hệ thống ống nước của từng ñồng hồ nước phải ñộc lập, không
ñược nối liền nhau.
5. Không ñược lắp ñặt, sử dụng hệ thống ống dẫn nước có chất chì, chất ñộc
hoặc chất có khả năng gây bệnh.
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ðiều 22. Thay ñổi hệ thống cấp nước
1. Việc thay ñổi hệ thống cấp nước thuộc hệ thống cấp nước do ñơn vị cấp nước
quản lý sẽ ñược ñơn vị cấp nước thực hiện trong những trường hợp sau:
a) Thay ñổi hệ thống cấp nước cho phù hợp với nhu cầu xây dựng, quy hoạch
các công trình ñô thị theo dự án xây dựng, quy hoạch ñã ñược cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt.
b) Thay ñổi hệ thống cấp nước theo yêu cầu của khách trong ñiều kiện kỹ thuật
cho phép.
2. Trường hợp thực hiện theo yêu cầu của khách hàng thì khách hàng phải thanh
toán chi phí theo bảng chiết tính của ñơn vị cấp nước.
ðiều 23. Kiểm tra hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước
1. Trường hợp xét thấy cần thiết ñơn vị cấp nước ñược cử nhân viên thực hiện
việc kiểm tra hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước. Nhân viên ñơn vị cấp nước phải
xuất trình giấy công tác và thẻ cán bộ, công nhân viên cho khách hàng trước khi tiến
hành kiểm tra.
2. Trường hợp ñược nhân viên ghi số ñồng hồ nước thông báo lượng nước tiêu
thụ trong kỳ không bình thường (tăng, giảm), khách hàng có trách nhiệm kiểm tra bể
chứa, các thiết bị sử dụng nước, ñường ống sau ñồng hồ nước ñể sửa chữa các thiết bị
hư hỏng, các ñiểm rò rỉ, ống bể.
Sau khi kết thúc trình tự kiểm tra, nếu hệ thống ñường ống và thiết bị dùng nước
trong nhà ñược ñánh giá là hoạt ñộng bình thường và không xác ñịnh ñược nguyên
nhân lượng nước tiêu thụ tăng, giảm, bất thường thì khách hàng có trách nhiệm thông
báo ngay cho ñơn vị cấp nước ñể kiểm tra tình trạng ñồng hồ nước.
Mục 4
SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN TIỀN NƯỚC
ðiều 24. ðịnh mức nước sử dụng
1. ðịnh mức nước sử dụng ñược cấp cho ñối tượng hộ gia ñình theo quy ñịnh
của Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh trong từng thời kỳ. Lượng nước sử
dụng vượt ñịnh mức ñược tính theo giá nước quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành
phố Hồ Chí Minh ñối với trường hợp sử dụng nước vượt ñịnh mức.
2. Trường hợp khách hàng sử dụng nước cho nhiều ñối tượng sử dụng thì giá
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nước phải áp dụng theo nhiều mức giá phù hợp với các ñối tượng.
ðiều 25. Cách tính lượng nước sử dụng
1. ðơn vị ñể tính lượng nước sử dụng là mét khối (m3). Việc ghi chỉ số ñồng hồ
nước ñược thực hiện mỗi tháng một lần. Chỉ số sử dụng nước ñược ghi vào phiếu ghi
chỉ số nước sử dụng phát cho khách hàng.
2. Khách hàng phải tạo mọi ñiều kiện thuận lợi ñể nhân viên ñơn vị cấp nước
ñọc và ghi chỉ số ñồng hồ nước, kiểm tra ñồng hồ nước và tình hình sử dụng nước
theo yêu cầu của công tác quản lý.
3. Nếu hệ thống dẫn nước sau ñồng hồ nước bị hư, bể, gây rò rỉ, thất thoát nước
thì lượng nước thất thoát vẫn tính vào lượng nước sử dụng theo chỉ số ñồng hồ nước.
ðiều 26. Sử dụng nước
1. Khách hàng sử dụng nước phải tuân thủ theo bản quy ñịnh này và các thỏa
thuận ñã cam kết trong hợp ñồng cung cấp và sử dụng nước.
2. Trường hợp cần tạm ngưng sử dụng nước trong một thời gian, khách hàng có
thể tạm khóa nước phía sau ñồng hồ nước và có trách nhiệm thông báo ngay cho ñơn
vị cấp nước biết ñể khóa nước chính thức, niêm chì hoặc gỡ ñồng hồ nước. Nếu
khách hàng không thông báo cho ñơn vị cấp nước, ñơn vị cấp nước vẫn tính lượng
nước sử dụng theo phương pháp giả ñịnh ñược quy ñịnh tại khoản 2 ðiều 18 bản Quy
ñịnh này.
Nếu khách hàng không sử dụng nước trên 02 tháng nhưng không thông báo thì
ñơn vị cấp nước ñược quyền khóa nước và thông báo ñến chính quyền ñịa phương.
ðiều 27. Thay ñổi ñối tượng sử dụng nước
1. Khách hàng có nhu cầu thay ñổi ñối tượng sử dụng nước ñã ñăng ký thì phải
ñăng ký lại hoặc ñăng ký bổ sung với ñơn vị cấp nước ñể có cơ sở tính ñúng giá nước
theo quy ñịnh, phù hợp với việc sử dụng nước thực tế.
2. Trường hợp khách hàng thay ñổi ñối tượng sử dụng nước mà không ñăng ký
với ñơn vị cấp nước thì tiền nước sử dụng sẽ ñược ñơn vị cấp nước tính ñúng giá theo
ñối tượng sử dụng thực tế và bị truy thu (nếu có) kể từ ngày thay ñổi ñối tượng sử
dụng nước theo khối lượng nước bình quân sử dụng và giá nước tương ứng với ñối
tượng sử dụng theo quy ñịnh của từng thời ñiểm.
ðiều 28. ðổi tên trong hợp ñồng cung cấp và sử dụng nước
1. Trường hợp khách hàng chuyển giao bất ñộng sản cho người khác như:
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chuyển ñổi, chuyển nhượng, thừa kế, cho, tặng… thì phải chuyển giao cả quyền sử
dụng ñồng hồ nước. Khách hàng sử dụng nước tiếp theo phải ñăng ký và ký kết lại
hợp ñồng cung cấp - sử dụng nước với ñơn vị cấp nước.
2. ðơn vị cấp nước không giải quyết yêu cầu xin dời ñồng hồ nước từ bất ñộng
sản mà khách hàng ñã chuyển giao (hoặc dự ñịnh chuyển giao) sang một bất ñộng sản
hoặc một vị trí khác theo yêu cầu của khách hàng mà không có sự ñồng ý của các bên
có liên quan.
3. Khi bất ñộng sản ñược chia cho các ñồng thừa kế hoặc các ñồng sở hữu theo
quy ñịnh của pháp luật thì ñơn vị cấp nước chỉ giải quyết yêu cầu dời ñồng hồ nước
sang phần bất ñộng sản của khách hàng là người ñứng tên trong hợp ñồng cung cấp
và sử dụng nước hoặc di dời ñồng hồ nước sang vị trí ñã ñược khách hàng ñứng tên
trong hợp ñồng cung cấp và sử dụng nước thỏa thuận với các bên có liên quan. Chi
phí di dời do khách hàng thanh toán theo bảng chiết tính của ñơn vị cấp nước.
4. Sau khi ñược lắp ñặt một ñồng hồ nước cho một bất ñộng sản, nếu bất ñộng
sản ñó ñược phân chia thành nhiều chủ sử dụng thì các chủ sở hữu này ñều có quyền
sử dụng chung một ñồng hồ nước ñã ñược lắp ñặt cho ñến khi ñược lắp ñặt ñồng hồ
nước riêng.
ðiều 29. Thanh toán tiền sử dụng nước
1. Khách hàng phải thanh toán ñầy ñủ tiền nước sử dụng khi nhận ñược giấy báo
tiền nước; tiến nước có thể ñược thanh toán bằng một trong các hình thức thông dụng.
2. Trường hợp khách hàng chưa thể thanh toán tiền nước ngay khi nhận ñược
giấy báo tiền nước thì khách hàng phải ñến thanh toán tiền nước tại ñịa ñiểm do ñơn
vị cấp nước quy ñịnh trong thời hạn 07 ngày kể từ ngày nhận ñược giấy báo. Sau thời
hạn này khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước thì ñơn vị cấp nước sẽ gửi giấy
báo tiền nước lần hai (lần cuối cùng). Thời hạn ñể thanh toán của giấy báo này là 07
ngày kể từ ngày nhận. Quá thời hạn này nhưng khách hàng vẫn chưa thanh toán tiền
nước, ñơn vị cấp nước tạm ngưng cung cấp nước cho ñến khi khách hàng thanh toán
ñầy ñủ tiền nước theo giấy báo.
Chương III
BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC, HÀNH LANG
VÀ KHU VỰC AN TOÀN CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
ðiều 30. Khu vực bảo vệ an toàn ñối với nguồn nước mặt
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1. Nguồn nước mặt là nguồn nước sông (nước thô), ñược bơm ñể cung cấp cho quá
trình xử lý thành nước sạch, khu vực bảo vệ có phạm vi giới hạn theo quy ñịnh như sau:
a) Tính từ ñiểm lấy nước (bơm lấy nước) về phía thượng lưu không nhỏ hơn 200
mét, về phía hạ lưu không nhỏ hơn 100 mét.
b) Cách bờ sông phía có công trình thu tính từ mức nước cao nhất không nhỏ
hơn 100 mét.
c) Cách bờ sông về phía ñối diện với công trình thu không nhỏ hơn 50 mét tính
từ mực nước cao nhất khi chiều rộng của sông nhỏ hơn 100 mét, và cách công trình
thu không nhỏ hơn 100 mét khi chiều rộng của sông lớn hơn 100 mét.
2. Trong khu vực bảo vệ nguồn nước sông của trạm bơm nước thô, nghiêm cấm
những hành vi sau ñây:
a) Xây dựng bất cứ công trình nào trên bờ, trên mặt nước, dưới mặt nước (trừ
các công trình phục vụ cho việc bơm nguồn nước mặt ñể cung cấp cho việc xử lý
thành nước sạch).
b) Xả nước bẩn công nghiệp, sinh hoạt mặc dù ñã qua quá trình xử lý hay xả
mương thoát nước nông nghiệp chảy vào sông.
c) Neo ñậu thuyền bè, xây dựng bến ñò ngang, bến phà.
d) Sửa chữa, làm vệ sinh thiết bị, xe máy.
e) Người và gia súc tắm, giặt.
3. ðơn vị cấp nước quản lý khu vực bảo vệ nguồn nước sông của trạm bơm
nước thô phải thực hiện các quy ñịnh sau ñây:
a) Dựng biển thông báo phạm vi giới hạn khu vực bảo vệ an toàn nguồn nước
sông theo quy ñịnh, ñủ ñể mọi người nhận biết phạm vi và các yêu cầu bảo vệ.
b) Cắm các cột mốc giới hạn khu vực bảo vệ với khoảng cách ñủ ñể xác ñịnh
chính xác phạm vi bảo vệ an toàn nguồn nước.
c) Tổ chức giám sát, phối hợp với chính quyền ñịa phương phát hiện kịp thời ñể
xử lý các trường hợp vi phạm các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này.
ðiều 31. Khu vực bảo vệ an toàn ñối với giếng nước ngầm
1. Khu vực bảo vệ an toàn giếng nước ngầm là khoảng cách có bán kính ñược
xác ñịnh theo quy ñịnh của Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam 33:2006 và các quy ñịnh
hiện hành.
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2. Trong khu vực bảo vệ an toàn giếng nước ngầm, nghiêm cấm những hành vi
sau ñây:
a) Xây dựng bất cứ công trình nào (trừ các công trình phục vụ cho việc bảo vệ,
khai thác giếng nước ngầm).
b) ðào hố nước, hố rác, hố phân, hố vôi…
c) Phóng uế, ñổ phân rác, chăn nuôi súc vật, trồng rau, hoa màu, cây có phân bón.
3. ðơn vị cấp nước quản lý khu vực sử dụng nguồn giếng nước ngầm phải thực
hiện các quy ñịnh sau ñây:
a) Dựng biển thông báo phạm vi giới hạn khu vực bảo vệ an toàn nguồn nước
ngầm theo quy ñịnh ñủ ñể mọi người nhận biết phạm vi và các yêu cầu bảo vệ.
b) Xây dựng tường rào bảo vệ xung quanh khu vực bảo vệ giếng nước ngầm.
c) Tổ chức giám sát, phối hợp với chính quyền ñịa phương phát hiện kịp thời ñể
xử lý các trường hợp vi phạm các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này.
ðiều 32. Khu vực bảo vệ an toàn ñối với ñường ống nước thô, ñường ống
truyền tải nước sạch và hành lang ñường ống cấp nước
1. Hành lang an toàn các ñường ống nước thô, hành lang an toàn các ñường ống
truyền tải nước sạch ñược quy ñịnh cụ thể theo quyết ñịnh của cơ quan có thẩm
quyền ñối với từng ñường ống.
Trường hợp chưa có quyết ñịnh cụ thể của cơ quan có thẩm quyền thì hành lang
an toàn của các ñường ống nước thô và hành lang an toàn các ñường ống truyền tải
nước sạch ñược xác ñịnh theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết
ñịnh số 682/BXD-CSXD, ngày 14 tháng 12 năm 1996 và Tiêu chuẩn Xây dựng Việt
Nam 33:2006 ban hành theo Quyết ñịnh số 06/2006/Qð-BXD, ngày 17 tháng 3 năm
2006 của Bộ Xây dựng.
2. Trong khu vực bảo vệ hành lang an toàn các ñường ống nước thô và các
ñường ống truyền tải nước sạch, nghiêm cấm những hành vi sau ñây:
a) Xây dựng nhà ở, lều quán, rào chắn, vật kiến trúc, kho tàng, bến bãi, biển
quảng cáo hay bất cứ công trình nào (kể cả xây dựng tạm thời).
b) Xả rác, xả bẩn hay ñổ ñất, ñá, xà bần, vật liệu xây dựng.
c) ðào bới, lấy ñất ñá.
d) Các loại xe, phương tiện cơ giới có tải trọng vượt quá tải trọng cho phép (theo
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biển báo giao thông) băng ngang, ñỗ, dừng lại trong khu vực bảo vệ hành lang an
toàn các ñường ống, tuyến ống cấp nước.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu ñột xuất cho xe, phương tiện cơ giới, có
tải trọng vượt quá tải trọng cho phép (theo biển báo giao thông) di chuyển băng
ngang qua hành lang bảo vệ tuyến ống cấp nước, tổ chức, cá nhân, phải lắp ñặt cầu
vượt tạm thời chịu tải trọng phù hợp (ñược ñơn vị cấp nước quản lý tuyến ống chấp
thuận) trước khi cho xe, phương tiện vượt qua hành lang ống nước.
Trường hợp tổ chức, cá nhân có nhu cầu mở lối ra vào thường xuyên cho xe,
phương tiện cơ giới, có tải trọng vượt quá tải trọng cho phép (theo biển báo giao thông)
di chuyển băng ngang qua hành lang bảo vệ tuyến ống cấp nước, tổ chức, cá nhân phải
ñầu tư xây dụng cầu vượt ngầm chịu tải trọng phù hợp (ñược cơ quan có thẩm quyền
phê duyệt thiết kế), làm cơ sở mở lối ra vào cho xe và phương tiện cơ giới.
3. ðơn vị cấp nước quản lý khu vực bảo vệ hành lang an toàn các ñường ống cấp
nước, tuyến ống nước phải thực hiện các quy ñịnh sau ñây:
a) Dựng biển báo hạn chế giao thông theo yêu cầu, thông báo khu vực bảo vệ
hành lang an toàn tuyến ống theo quy ñịnh ñủ ñể mọi người nhận biết hành lang
tuyến ống và các yêu cầu bảo vệ.
b) Cắm các cột mốc tim, biên dọc hành lang tuyến ống với khoảng cách ñủ ñể
xác ñịnh chính xác vị trí tim tuyến ống.
c) ðối với các dự án ñang thực hiện và sẽ ñầu tư các tuyến ống cấp nước, ñơn vị
cấp nước (chủ ñầu tư) phải bảo ñảm ñiều kiện lắp ñặt ñể các loại xe, phương tiện cơ
giới có tải trọng phù hợp với tải trọng các tuyến ñường giao thông hiện hữu và theo
quy hoạch lưu thông băng ngang hành lang tuyến ống.
d) Tổ chức giám sát, phối hợp với chính quyền ñịa phương, lực lượng Thanh tra
Giao thông - Công chính, Cảnh sát Giao thông, phát hiện kịp thời ñể xử lý các trường
hợp vi phạm các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này.
ðiều 33. ðối với khu vực bảo vệ an toàn thủy ñài, hồ chứa nước
1. Khu vực bảo vệ an toàn thủy ñài, hồ chứa nước là khoảng cách có bán kính
ñược xác ñịnh theo Quy chuẩn xây dựng Việt Nam ban hành theo Quyết ñịnh số
682/BXD-CSXD, ngày 14 tháng 12 năm 1996, Tiêu chuẩn Xây dựng Việt Nam
33:2006 ban hành theo Quyết ñịnh số 06/2006/Qð-BXD, ngày 17 tháng 3 năm 2006
của Bộ Xây dựng và các quy ñịnh hiện hành.
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2. Trong khu vực bảo vệ an toàn hồ chứa nước, thủy ñài, nghiêm cấm những
hành vi sau ñây:
a) Xây dựng nhà cửa, lều quán, hay bất cứ vật kiến trúc, công trình nào (trừ các
công trình phục vụ cho hoạt ñộng của thủy ñài, hồ chứa nước).
b) Chăn nuôi, trồng trọt.
c) Xả rác, xả bẩn, phóng uế, ñổ phân rác.
3. ðơn vị cấp nước quản lý thủy ñài, hồ chứa nước phải thực hiện các nội dung
sau ñây ñối với các thủy ñài, hồ chứa nước, ñã có khu vực bảo vệ an toàn cụ thể theo
quyết ñịnh của cơ quan thẩm quyền:
a) Xây dựng tường rào bảo vệ xung quanh.
b) Dựng biển thông báo khu vực bảo vệ an toàn thủy ñài, hồ chứa nước theo quy
ñịnh ñể mọi người nhận biết khu vực an toàn thủy ñài, hồ chứa nước và các yêu cầu
bảo vệ.
4. ðối với các thủy ñài, hồ chứa nước chưa có khu vực bảo vệ an toàn cụ thể
theo quyết ñịnh của cơ quan thẩm quyền, ñơn vị cấp nước quản lý thủy ñài, hồ chứa
nước phải thực hiện ngay các nội dung sau ñây:
a) Thống kê danh mục các thủy ñài, hồ chứa nước thuộc ñơn vị cấp nước quản
lý chưa có quyết ñịnh của cơ quan thẩm quyền, xác ñịnh khu vực bảo vệ an toàn thủy
ñài, hồ chứa nước; nghiên cứu ñề xuất giải pháp lập khu vực tạm thời bảo vệ an toàn
cho các thủy ñài, hồ chứa nước, bảo ñảm an toàn nguồn nước sạch, bảo ñảm an toàn
không ñể xảy ra sự cố có nguy cơ gây thảm họa ñối với người, tài sản và môi trường
chung quanh, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét chỉ ñạo.
b) Phối hợp với Sở Xây dựng thành phố, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Quy
hoạch - Kiến trúc, chính quyền ñịa phương, căn cứ các quy ñịnh hiện hành, hồ sơ lưu
trữ, hiện trạng mặt bằng khu vực các thủy ñài, hồ chứa nước trong danh mục thống kê
nêu trên, lập hồ sơ ñề xuất thiết lập khu vực bảo vệ an toàn các thủy ñài, hồ chứa
nước có liên quan, trình Ủy ban nhân dân thành phố xem xét phê duyệt ban hành khu
vực bảo vệ an toàn cho các thủy ñài, hồ chứa nước liên quan.
5. Tổ chức giám sát, phối hợp với chính quyền ñịa phương phát hiện kịp thời ñể
xử lý các trường hợp vi phạm các nội dung quy ñịnh tại khoản 2 ðiều này.
ðiều 34. Xử lý ñối với các công trình xây dựng vi phạm quy ñịnh về khu
vực bảo vệ an toàn nguồn nước mặt, hành lang ñường ống cấp nước và các khu
vực bảo vệ an toàn giếng nước ngầm, thủy ñài, hồ chứa nước
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1. ðơn vị cấp nước quản lý các công trình cấp nước có nhiệm vụ thực hiện các
nội dung ñược quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 30, khoản 3 ðiều 31, khoản 5 ðiều 32, các
khoản 3, khoản 4 ðiều 33 Quy ñịnh này, công bố rõ ràng, ñầy ñủ theo quy ñịnh khu
vực bảo vệ an toàn nguồn nước mặt, hành lang ñường ống cấp nước, và các khu vực
bảo vệ an toàn giếng nước ngầm, thủy ñài, hồ chứa nước, bảo ñảm công tác bảo vệ an
toàn các công trình do ñơn vị quản lý, làm cơ sở giám sát, phát hiện, xử lý các trường
hợp vi phạm.
2. Tất cả các công trình như nhà ở, lều quán, vật kiến trúc, chuồng trại, bến bãi,
kho tàng hay bất cứ công trình nào ñã hoặc ñang xây dựng vi phạm khu vực bảo vệ
an toàn nguồn nước mặt, nguồn nước ngầm, hành lang tuyến ống nước, khu vực bảo
vệ an toàn thủy ñài, hồ chứa nước theo quy ñịnh tại các ðiều 30, 31, 32, và 33 của
Quy ñịnh này phải di dời hoặc giải tỏa theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
ðiều 35. Quy ñịnh ñối với việc xây dựng các loại công trình có ảnh hưởng
sự an toàn của công trình cấp nước
Các cơ quan, tổ chức, ñơn vị, cá nhân trước khi thi công các công trình có ảnh
hưởng ñến hành lang, khu vực an toàn công trình cấp nước phải:
1. Có giấy phép xây dựng của cơ quan có thẩm quyền.
2. Trực tiếp liên hệ, tham khảo ý kiến các ñơn vị cấp nước có liên quan.
3. Chỉ ñược khởi công khi ñã thực hiện ñầy ñủ các biện pháp ñảm bảo an toàn
cho các công trình cấp nước có liên quan.
4. Khôi phục lại nguyên trạng các khu vực ñã bị thay ñổi do quá trình thực hiện
thi công sau khi ñã hoàn thành công việc.
ðiều 36. ðối với nhà máy nước
ðơn vị cấp nước quản lý nhà máy nước phải thực hiện các nội dung sau:
1. Phải xây dựng tường rào bảo vệ khuôn viên nhà máy nước, khu vực xử lý nước.
2. Thực hiện chế ñộ bảo vệ an toàn nghiêm ngặt nhà máy nước, khu vực xử lý nước.
3. ðảm bảo vệ sinh môi trường, sạch, thoáng trong khuôn viên nhà máy nước.
4. Thực hiện nghiêm chế ñộ ñảm bảo vệ sinh môi trường trong khu vực xử lý
nước. Nghiêm cấm các hành vi, trường hợp gây ô nhiễm, dơ bẩn, mất vệ sinh hoặc có
nguy cơ gây ô nhiễm khu vực xử lý nước.
5. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm ñến sự an toàn của nhà máy nước và khu
vực xử lý nước.
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ðiều 37. ðối với ñường ống nước trên mạng lưới cấp nước
Nghiêm cấm các hành vi:
1. Tự ý ñục phá ñường ống nước, ñục ñường ống ñể lấy nước, tháo mở, lấy cắp
các phụ kiện, thiết bị ñược gắn theo ñường ống nước hoặc các hành vi gây hư hại cho
ñường ống nước.
2. Tự ý di dời, nâng hạ, ñổi cỡ ñường ống nước tính ñến ngay trước ñồng hồ
nước của khách hàng sử dụng nước sạch.
3. Tự ý nối ñường ống dẫn nước ñể sử dụng không qua ñồng hồ nước.
ðiều 38. ðối với trạm bơm nước, trạm khai thác nước ngầm, trạm tăng áp,
tháp cắt áp
ðơn vị cấp nước quản lý các công trình này phải thực hiện các nội dung sau ñây:
1. Phải xây dựng tường rào bảo vệ khuôn viên.
2. Thực hiện chế ñộ bảo vệ an toàn nhằm mục ñích ñảm bảo sự vận hành liên tục.
3. ðảm bảo vệ sinh môi trường, sạch, thoáng.
4. Nghiêm cấm các hành vi xâm phạm ñến sự an toàn, vận hành của các công
trình cấp nước này.
ðiều 39. ðối với hầm van
Nghiêm cấm các hành vi:
1. Tự ý ñục phá, mở nắp hầm van, tự ý lấy các thiết bị, phụ kiện ñược gắn trong
hầm van.
2. Thực hiện các hành vi khác làm hư hại ñối với hầm van, làm ảnh hưởng tới sự
vận hành, an toàn của hầm van.
ðiều 40. ðối với các công trình phụ trợ khác
Nghiêm cấm hành vi tự ý ñục phá, di dời, thay ñổi, tháo gỡ, lấy cắp, ñiều chỉnh
hoặc các hành vi gây hư hại cho các công trình phụ trợ, các thiết bị ñi kèm các công
trình cấp nước này.
ðiều 41. Xử lý ñối với việc làm ô nhiễm khu vực công trình cấp nước
1. Nếu bên ngoài tường rào bảo vệ các công trình cấp nước là các nhà máy, xí
nghiệp, cơ sở sản xuất, chuồng trại gây ảnh hưởng, ô nhiễm hoặc có nguy cơ gây ảnh
hưởng, ô nhiễm môi trường khai thác, xử lý và cung cấp nước thì phải ñược giải
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quyết, xử lý nhằm khắc phục triệt ñể hậu quả hoặc tác nhân gây ảnh hưởng, ô nhiễm
theo yêu cầu của cơ quan chức năng.
2. Mọi tổ chức, cá nhân khi thi công các công trình có ảnh hưởng ñến công trình
cấp nước phải chịu mọi phí tổn về việc sửa chữa ñể khắc phục hậu quả gây thiệt hại
ñối với các công trình cấp nước có liên quan.
3. ðơn vị quản lý công trình cấp nước có liên quan ñến các nội dung nêu ở các
khoản 1, 2 ðiều này, phải tổ chức giám sát, phát hiện kịp thời, phối hợp với chính
quyền ñịa phương, Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện các nội dung quy ñịnh
liên quan.
Chương IV
TRÁCH NHIỆM BẢO VỆ CÔNG TRÌNH CẤP NƯỚC
ðiều 42. Trách nhiệm của Sở Giao thông - Công chính
1. Phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận - huyện, các cơ quan thông tin ñại
chúng ñể phổ biến, tuyên truyền việc thực hiện quy ñịnh của Ủy ban nhân dân thành
phố về bảo vệ công trình cấp nước.
2. Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về chuyên ngành. Tổ chức kiểm tra,
giám sát việc thực hiện các nội dung liên quan về bảo vệ công trình cấp nước theo
quy ñịnh.
3. Chỉ ñạo các ñơn vị cấp nước nhanh chóng giải quyết các sự cố về ñường ống
nước, công trình cấp nước… nhằm ñảm bảo việc cung cấp nước ñược liên tục.
4. Chủ trì việc hướng dẫn các cấp, các ngành, các ñơn vị cấp nước thực hiện quy
ñịnh này. Tham mưu cho Ủy ban nhân dân thành phố về công tác ñảm bảo nguồn
nước cung cấp cho nhân dân thành phố và bảo vệ công trình cấp nước.
ðiều 43. Trách nhiệm của các ñơn vị cấp nước
1. Quản lý và trực tiếp chịu trách nhiệm ñối với các công trình cấp nước do ñơn
vị quản lý, thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện các hành vi
xâm phạm công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn các công trình cấp
nước ñể kiến nghị các cơ quan chức năng việc xử phạt hoặc phối hợp giải quyết theo
quy ñịnh.
2. Tổ chức tiếp nhận thông tin của khách hàng ñối với các hành vi xâm phạm
công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp nước ñể xử lý, trả
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lời theo trách nhiệm ñược giao. ðối với các thông tin về sự cố ñường ống nước, công
trình cấp nước phải nhanh chóng thực hiện các biện pháp khắc phục ñể ñảm bảo việc
cung cấp nước ñược liên tục, an toàn, ñáp ứng nhu cầu sử dụng nước của khách hàng.
3. Phối hợp với các cơ quan chức năng ñể xác ñịnh, kiến nghị, công bố vấn ñề
tải trọng, hành lang an toàn ñường ống nước, khu vực an toàn các công trình cấp
nước chưa ñược xác ñịnh trong từng ñiều kiện, hoàn cảnh.
4. Phối hợp với các cơ quan chức năng ñể tiến hành việc cắm mốc, cột tim, cột
biên, biển báo tải trọng… ñối với hành lang an toàn ñường ống nước, khu vực an toàn
các công trình cấp nước ñã ñược xác ñịnh.
5. Xây dựng tường rào bảo vệ các công trình cấp nước trong phạm vi, giới hạn
theo quy ñịnh.
6. Phối hợp với các ñịa phương nơi có ñường ống nước, công trình cấp nước ñể
tiến hành các biện pháp bảo vệ các công trình cấp nước thuộc chức năng quản lý.
7. Soạn thảo các loại hợp ñồng về việc cung cấp và sử dụng nước, bán sỉ nước
cho các ñối tượng khác nhau bảo ñảm ñúng nguyên tắc quy ñịnh ở bản Quy ñịnh này
và các quy ñịnh của luật pháp có liên quan.
ðiều 44. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các quận - huyện
1. Tổ chức công tác phổ biến, tuyên truyền và kiểm tra việc thực hiện quy ñịnh của
Ủy ban nhân dân thành phố về bảo vệ công trình cấp nước trong phạm vi ñịa phương.
2. Tổ chức công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện các hành vi xâm
phạm công trình cấp nước, hành lang và khu vực an toàn công trình cấp nước ñể xử
phạt theo thẩm quyền quy ñịnh.
3. Chỉ ñạo Ủy ban nhân dân phường - xã, thị trấn trực thuộc hỗ trợ, phối hợp với
các ñơn vị cấp nước ñể kịp thời giải quyết các sự cố về ñường ống nước, công trình
cấp nước… nhằm ñảm bảo sự cung cấp nước ñược liên tục và trật tự an toàn xã hội.
4. Phối hợp với Sở Giao thông - Công chính, các ñơn vị cấp nước và các cơ quan,
ban, ngành có liên quan ñể bảo vệ công trình cấp nước trong phạm vi ñịa phương.
ðiều 45. Trách nhiệm của các cơ quan, ban, ngành
Các cơ quan, ban, ngành thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn
của mình tổ chức thực hiện việc bảo vệ công trình cấp nước, hành lang và khu vực an
toàn công trình cấp nước. ðồng thời hỗ trợ, phối hợp với các cơ quan, ñơn vị chức
năng có liên quan khác ñể thực hiện tốt những quy ñịnh ở bản Quy ñịnh này.
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Chương V
XỬ LÝ VI PHẠM VÀ KHEN THƯỞNG
ðiều 46. Vi phạm về thanh toán tiền nước
1. Trường hợp quá thời hạn quy ñịnh tại ðiều 29 Quy ñịnh này nhưng khách
hàng vẫn chưa thanh toán tiền nước thì ñơn vị cấp nước có quyền tạm ngưng cung
cấp nước. Khi có nhu cầu sử dụng nước trở lại, khách hàng phải thanh toán ñầy ñủ số
tiền nước còn nợ cho ñơn vị cấp nước và chịu chi phí về việc ñóng, mở nước, vật tư
sử dụng (nếu có) theo bảng chiết tính của ñơn vị cấp nước.
2. Sau 60 ngày kể từ ngày nhận ñược giấy báo tiền nước lần thứ nhất nhưng
khách hàng vẫn không thanh toán tiền nước thì ñơn vị cấp nước có quyền hủy bỏ
hợp ñồng cung cấp và sử dụng nước ñã ký kết với khách hàng, khi có nhu cầu sử
dụng nước, khách hàng phải thanh toán toàn bộ số tiền còn nợ cộng với lãi suất
ngân hàng không kỳ hạn ở thời ñiểm thanh toán và toàn bộ chi phí cho việc lắp ñặt
ñồng hồ nước.
ðiều 47. Xử lý hành vi vi phạm khác
1. Tổ chức, cá nhân có hành vi xâm phạm nguồn nước và hệ thống cấp nước ñô
thị như: vi phạm hành lang, khu vực an toàn công trình cấp nước; dịch chuyển, làm
hư hỏng ñường ống nước, trộm cắp nước… sẽ phải bồi thường thiệt hại (nếu có), bị
xử phạt vi phạm hành chính hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh của
pháp luật.
Tổ chức, cá nhân nào cấp giấy phép xây dựng vi phạm hành lang, khu vực an
toàn công trình cấp nước phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về hành vi cấp phép
sai và liên ñới bồi thường thiệt hại xảy ra (nếu có).
2. Tổ chức, cá nhân có hành vi trộm cắp nước thì sẽ bị tạm ngưng cung cấp nước
theo quy ñịnh tại khoản 3 ðiều 13, bị truy thu tiền nước và phải bồi thường thiệt hại
cho ñơn vị cấp nước (nếu có). Việc truy thu tiền nước ñược căn cứ theo thời gian
thực tế sử dụng nước và giá nước theo quy ñịnh của từng thời ñiểm. Nếu khách hàng
không thanh toán số tiền bồi thường thiệt hại thì ñơn vị cấp nước sẽ yêu cầu cơ quan
chức năng giải quyết theo quy ñịnh của pháp luật.
3. Tổ chức, cá nhân có hành vi gây trở ngại cho việc quản lý và khai thác ñường
ống nước của ñơn vị cấp nước phải bồi thường thiệt hại phát sinh (nếu có).
4. Cán bộ, công nhân viên thuộc ñơn vị cấp nước hoặc cá nhân, tổ chức ñược
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phân công nhiệm vụ nhưng không hoàn thành trách nhiệm theo Quy ñịnh này hoặc có
hành vi sách nhiễu, bao che vi phạm, thì tùy theo tính chất, mức ñộ vi phạm sẽ bị xử
lý kỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy ñịnh.
ðiều 48. Khen thưởng
Các cá nhân, tổ chức hoặc cán bộ, công nhân viên thuộc ñơn vị cấp nước và bất
cứ người dân nào chấp hành tốt bản Quy ñịnh này hoặc có thành tích tham gia bảo vệ,
phát hiện, thông báo, ngăn chặn hành vi xâm phạm công trình cấp nước, hành lang và
khu vực an toàn công trình cấp nước sẽ ñược ñề xuất biểu dương, khen thưởng theo
quy ñịnh của Nhà nước.
ðiều 49. Giải quyết khiếu nại, tố cáo
1. Khách hàng có quyền khiếu nại về việc ñơn vị cấp nước ñã tính toán không
chính xác lượng nước sử dụng hoặc số tiền nước phải trả hoặc các hành vi khác vi phạm
các ñiều khoản trong hợp ñồng cung cấp nước, xâm phạm ñến lợi ích của khách hàng.
Khách hàng có quyền tố cáo hành vi vi phạm pháp luật hoặc vi phạm quy ñịnh
về nhiệm vụ, công vụ của nhân viên ñơn vị cấp nước.
2. ðơn vị cấp nước có trách nhiệm giải quyết khiếu nại, tố cáo của khách hàng
theo Luật Khiếu nại, tố cáo.
Chương VI
ðIỀU KHOẢN THI HÀNH
ðiều 50. ðiều khoản thi hành
Giám ñốc Sở Giao thông - Công chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận huyện, Giám ñốc các ñơn vị cấp nước và các cơ quan, ban ngành có liên quan căn cứ
nhiệm vụ, quyền hạn ñược giao có trách nhiệm hướng dẫn, tổ chức thi hành Quy ñịnh
này và ñề xuất với Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh việc sửa ñổi, bổ sung
nhằm hoàn thiện Quy ñịnh này./.
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