
PHỤ LỤC 1: Kế hoạch tăng cường năng lực năm 2021         

  

Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

I Kế hoạch tăng cường năng lực của ngành Nông nghiệp   

I.1 Cấp tỉnh   

1 

Họp/Hội nghị ban điều hành 

Chương trình (các đơn vị tham 

gia t/ h Chương trình); triển khai 

nhiệm vụ, xây dựng và phân bổ 

kế hoạch, tổng kết, đánh giá tình 

hình thực hiện Chương trình năm 

2020 nhiệm vụ năm 2021 

Làm rõ mục tiêu, 

chỉ tiêu đạt được 

trong năm, phân 

công nhiệm vụ 

Cán bộ các sở, 

ban, ngành cấp 

tỉnh, huyện có 

liên quan 

Hội nghị 01 ngày 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

2 

Tập huấn Sổ tay hướng dẫn thực 

hiện Chương trình (POM) và tập 

huấn hướng dẫn thực hiện các 

vấn đề về Giới và dân tộc thiểu 

số 

Làm rõ về POM và 

các vấn đề vè Giới 

và dân tộc thiểu số 

Cán bộ cấp tỉnh, 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp tỉnh: 01 lớp 

(02 ngày/lớp); 

 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

3 

Tập huấn về công tác QLVH các 

công trình CNTT và công tác 

Thông tin - Giáo dục - Truyền 

thông (IEC) về cấp nước 

Làm rõ về Thông 

tin - Giáo dục - 

Truyền thông 

(IEC) về cấp 

Cán bộ cấp tỉnh, 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp tỉnh: 01 lớp 

(02 ngày/lớp); 

 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

nước. - Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

4 

Tổ chức họp thôn/họp cộng 

đồng/họp nhóm hộ gia đình về 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại 

hộ gia đình và đấu nối, sử dụng 

trên địa bàn 04 xã vùng dự án 

Tháo gỡ vướng 

mắc, khó khăn 

tại hộ gia đình 

và đấu nối, sử 

dụng 

Cán bộ huyện, 

xã, thôn và người 

hưởng lợi 

Cấp tỉnh: 04 cuộc 

(01 buổi/cuộc). 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Họp 

- Danh sách tham dự 

- Biên bản cuộc họp 

của đơn vị tổ chức 

5 

Hội thảo Tập huấn Sổ tay hướng 

dẫn thực hiện Chương trình 

POM; công tác lồng ghép Giới 

và DTTS huyện Tu Mơ Rông 

 

Làm rõ về POM và 

các vấn đề vè Giới 

và dân tộc thiểu số 

Cán bộ cấp , 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp huyện: 01 lớp 

(02 ngày/lớp) 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

6 

Hội thảo Tập huấn Sổ tay hướng 

dẫn thực hiện Chương trình 

POM; công tác lồng ghép Giới và 

DTTS huyện Sa Thầy 

Làm rõ về POM và 

các vấn đề vè Giới 

và dân tộc thiểu số 

Cán bộ cấp , 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp huyện: 01 lớp 

(02 ngày/lớp) 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

7 

Hội thảo tập huấn Sổ tay hướng 

dẫn công tác QLVH và công tác 

Thông tin - Giáo dục - Truyền 

thông các công trình CNTT 

huyện Đăk Hà 

Làm rõ về Thông 

tin - Giáo dục - 

Truyền thông 

(IEC) về cấp 

nước 

Cán bộ cấp , 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp huyện: 01 lớp 

(02 ngày/lớp) 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

8 

Hội thảo tập huấn Sổ tay hướng 

dẫn công tác QLVH và công tác 

Thông tin - Giáo dục - Truyền 

thông các công trình CNTT 

huyện Đăk Tô 

Làm rõ về Thông 

tin - Giáo dục - 

Truyền thông 

(IEC) về cấp 

nước 

Cán bộ cấp , 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp huyện: 01 lớp 

(02 ngày/lớp) 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

9 

Hội thảo tập huấn Sổ tay hướng 

dẫn công tác QLVH và công tác 

Thông tin - Giáo dục - Truyền 

thông các công trình CNTT 

huyện Kon Rẫy 

Làm rõ về Thông 

tin - Giáo dục - 

Truyền thông 

(IEC) về cấp 

nước 

Cán bộ cấp , 

huyện, xã có liên 

quan 

Cấp huyện: 01 

lớp (02 ngày/lớp) 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Hội 

nghị 

- Danh sách tham dự 

- Báo cáo được chuẩn 

bị bởi đơn vị tổ chức 

10 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia 

nước sạch và vệ sinh môi trường 

năm 2021 

Nâng cao nhận 

thức của các 

cấp và người 

Các cấp chính 

quyền, đoàn thể 

và người dân 

Các cơ quan, đơn 

vị tổ chức hưởng 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý II, 

III/2021 

- Kế hoạch tổ chức và 

các văn bản liên quan. 

- Các chứng từ thanh 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

dân về NS & 

VSMT 

ứng. quyết toán có liên quan. 

11 

Đăng tin, bài trên các phương 

tiện thông tin đại chúng cấp tỉnh 

liên quan đến hoạt động cấp 

nước và VSMTNT. 

Nâng cao nhận 

thức của các 

cấp chính 

quyền, đoàn 

thể và người 

dân về tầm 

quan trọng của 

nước sạch và 

VSMT 

Các cấp chính 

quyền, đoàn thể 

và người dân 

Phối hợp với báo, 

đài viết bài, làm 

phóng sự. 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Quý II, 

III, 

IV/2021 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan. 

12 

Công tác Theo Dõi - Giám Sát - 

Đánh giá và hoạt động của Ban 

điều hành 

Việc triển khai 

thực hiện 

Chương trình 

đạt tiến độ và 

chất lượng đã 

đề ra. 

Các cơ quan, đơn 

vị thực hiện 

Chương trình. 

Tổ chức các đợt 

Theo Dõi - Giám 

Sát - Đánh giá 

Trung tâm 

Nước sạch 

và 

VSMTNT 

Thường 

xuyên 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan. 

I.2 Cấp huyện 

1 
Tổ chức họp thôn/họp cộng 

đồng/họp nhóm hộ gia đình về 

tháo gỡ vướng mắc, khó khăn tại 

Tháo gỡ vướng 

mắc, khó khăn 

tại hộ gia đình 

Các cấp chính 

quyền, đoàn thể 

và người dân 

06 cuộc (01 

xã/cuộc * 06 xã) 

BQL 

DADTXD 

các huyện 

vùng dự án 

Quý III, 

IV/2021 

- Giấy mời 

- Chương trình Họp 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

hộ gia đình và đấu nối, sử dụng 

trên địa bàn 06 xã vùng dự án  

và đấu nối, sử 

dụng 

- Danh sách tham dự 

- Biên bản cuộc họp bởi 

đơn vị tổ chức 

II Kế hoạch tăng cường năng lực của ngành Y tế   

II.1 Cấp tỉnh   

1 
Tổ chức hội nghị triển khai 

Chương trình năm 2021 

Làm rõ mục tiêu, 

chỉ tiêu đạt được 

trong năm, triển 

khai Chương 

trình, kế hoạch 

năm 

Cán bộ các sở, 

ban, ngành cấp 

tỉnh, huyện có 

liên quan 

Hội nghị (01 hội 

nghị/01 ngày) 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý II, 

III, 

IV/202

1 

- Giấy mời 

- Chương trình 

Hội nghị 

- Danh sách tham 

dự 

- Báo cáo được 

chuẩn bị bởi đơn 

vị tổ chức 

2 

Tổ chức tập huấn TOT cấp tỉnh, 

huyện về BCC, phát triển thị 

trường vệ sinh  

Hiểu về TOT, 

BCC, phát 

triển thị 

trường vệ sinh 

Cán bộ các sở, 

ban, ngành cấp 

tỉnh, huyện có 

liên quan 

Tập huấn (01 

lớp/04 

ngày) 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Giấy mời 

- Chương trình 

Hội nghị 

- Danh sách tham 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

dự 

- Báo cáo được 

chuẩn bị bởi đơn 

vị tổ chức 

3 

Phát trên phương tiện thông tin 

đại chúng: Đài, báo, truyền hình 

địa phương; đăng bài, tin hoạt 

động trên trang thông tin điện tử 

Sở Y tế  

Nâng cao nhận 

thức của các 

cấp chính 

quyền, đoàn 

thể và người 

dân về tầm 

quan trọng của 

nước sạch và 

VSMT 

Các cấp chính 

quyền, đoàn thể 

và người dân 

Phối hợp với báo, 

đài tỉnh Kon 

Tum, viết bài, 

làm phóng sự (01 

lần/năm) 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Giấy mời 

- Chương trình 

Hội nghị 

- Danh sách tham 

dự 

- Báo cáo được 

chuẩn bị bởi đơn 

vị tổ chức 

4 

Tổ chức Lễ công nhận xã đạt 

VSTX cho các xã đạt VSTX năm 

2020 

Các xã nắm 

vững kiến thức 

về các hoạt 

động tiếp thị 

vệ sinh 

Người dân vùng 

dự án 

Các xã vùng dự 

án 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan. 

5 

In ấn, phân phối tài liệu truyền 

thông, cấp áp phích, tranh lật, tờ 

rơi tuyên truyền cho tuyến cơ sở 

Tài liệu truyền 

thông và phát 

triển công 

Người dân vùng 

dự án 
Thiết kế, in ấn 

Trung 

tâm 

KSBT 

Quý 

III, 

IV/202

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

nghệ mới đạt 

chất lượng 

tỉnh 1 

6 

Duy trì cửa hàng tiện ích đã được 

thành lập để phát triển thị trường 

vệ sinh tại 25 xã triển khai 

Chương trình 

Các xã nắm 

vững kiến thức 

về các hoạt 

động tiếp thị 

vệ sinh 

Người dân vùng 

dự án 
25 xã vùng dự án 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 

7 
Công tác giám sát, hỗ trợ các 

hoạt động cho tuyến huyện, xã 

Đánh giá được 

tiến độ và chất 

lượng triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 

8 

Thu thập hồ sơ kiểm đếm hoạt 

động truyền thông tuyến tỉnh, 

huyện, xã; chuẩn bị các nội dung 

để kiểm đếm hiện trường theo 

quy định của Chương trình 

Đảm bảo yêu cầu 

của hoạt động 

kiểm đếm 
Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 

Các cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Trung 

tâm 

KSBT 

tỉnh 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 

II.2 Cấp huyện 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

1 

Tổ chức tập huấn về truyền 

thông thay đổi hành vi và phát 

triển thị trường vệ sinh cho cán 

bộ xã, tuyên truyền viên và cho 

các nhân tố tư nhân (Thợ 

xây/cửa hàng tiện ích). 

Kiến thức và 

kỹ năng truyền 

thông thay đổi 

hành vi và phát 

triển thị trường 

vệ sinh  

Cán bộ xã và 

CTV có liên 

quan 

(01 lớp/xã) 
Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Giấy mời 

- Chương trình 

Hội nghị 

- Danh sách tham 

dự 

- Báo cáo được 

chuẩn bị bởi đơn 

vị tổ chức 

2 

Tổ chức hoạt động hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt 

động chuyên môn cho tuyến 

dưới. 

Đánh giá được 

tiến độ và chất 

lượng triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ kế 

hoạch 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan 
 

Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Quý 

III, 

IV/202

1 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên 

II.3 Cấp xã 

1 

Tổ chức Hội nghị triển khai 

Chương trình cấp xã: 01 hội 

nghị/01 xã đăng ký kiểm đếm 

VSTX bền vững  

Làm rõ mục tiêu, 

chỉ tiêu đạt được 

trong năm, triển 

khai Chương 

Cán bộ các xã có 

liên quan 
(01 Hội nghị/xã) 

Trung 

tâm Y tế 

xã  

Quý 

III, 

IV/202

- Giấy mời 

- Chương trình 

Hội nghị 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

trình, kế hoạch 

năm 

1 - Danh sách tham 

dự 

- Báo cáo được 

chuẩn bị bởi đơn 

vị tổ chức 

2 

Hoạt động truyền thông cấp xã: 

Phát tin trên loa đài; vẽ tranh 

tường hoặc áp phích; sự kiện vệ 

sinh cấp xã 

Nâng cao nhận 

thức của các 

cấp lãnh đạo và 

người dân vùng 

dự án 

Các ban, ngành, 

đoàn thể và 

người dân vùng 

dự án 

Loa đài, họp thôn, 

thăm hộ gia đình 
Trạm Y 

tế xã 

Thườn

g 

xuyên 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 

3 
Kiểm tra, giám sát hỗ trợ hoạt 

động tại các thôn 

Đánh giá được 

tiến độ và chất 

lượng triển 

khai thực hiện 

nhiệm vụ kế 

hoạch 

Các ban, ngành, 

đoàn thể và 

người dân vùng 

dự án 

(03 người/xã) Trạm Y 

tế xã 

Thườn

g 

xuyên 

- Các chứng từ thanh 

quyết toán có liên quan 

III Kế hoạch tăng cường năng lực của ngành Giáo dục 

1 

- Hoạt động truyền thông  tại các 

trường học; 

- Tập huấn nhóm nồng cốt 

(TOT) hướng dẫn về truyền 

- Kiến thức và 

kỹ năng truyền 

thông 

Sở Giáo dục và 

Đào tạo và các 

cơ quan, đơn vị 

có liên quan 

Các cơ quan, đơn 

vị có liên quan  

Sở Giáo 

dục và 

Đào tạo 

Thườn

g 

xuyên 

- Các chứng từ 

thanh quyết toán 

có liên quan 



Stt Chủ đề hoặc Hoạt động 

Kết quả dự kiến 

và tác động đến 

việc đạt được kết 

quả Chương trình 

Nhóm mục tiêu 

(người hưởng lợi) 

Phương thức thực 

hiện 

 

Cơ quan 

chịu trách 

nhiệm 

Thời 

gian 
Bằng chứng 

thông thay đổi hành vi vệ sinh 

tại trường học; hướng dẫn cuốn 

sổ tay (POM), Hướng dẫn thực 

hiện lồng ghép các vấn đề về  

Giới, DTTS trong các hoạt động 

thuộc Chương trình (trong đó 

chú ý đến đối tượng học sinh nữ 

trong thời kỳ đèn đỏ) thuộc 

Chương trình mở rộng quy mô 

vệ sinh và nước sạch nông thôn 

dựa trên kết quả. 

- Hoạt động theo dõi, giám sát 

và đánh giá 

 

 

 - Đánh giá tiến 

độ và chất 

lượng thực hiện 

nhiệm vụ kế 

hoạch 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 2: Phân bổ ngân sách và nguồn lực cho công tác tăng cường năng lực 

TT Hợp phần tăng cường 

năng lực 

Ngân sách 

(VND) 

Phân bổ nguồn vốn (x 1.000 VND) 

TW Tỉnh Khác Chương trình RB-

SupRSWS  

Tổng  

1 

Các hoạt động do ngành 

Nông nghiệp và PTNT tổ 

chức 

257.376 0 257.376 0 0 257.376 

2 
Các hoạt động do ngành Y 

tế tổ chức 
822.350 0 822.350 0 0 822.350 

3 

Các hoạt động do ngành 

Giáo dục và Đào tạo tổ 

chức 

100.000 0 100.000 0 0 100.000 

 Tổng cộng 1.179.726 0 1.179.726 0 0 1.179.726 
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