
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:   209   /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày    10   tháng 12  năm 2019 

 

BÁO CÁO 

Về tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch  

tập trung theo Cơ chế khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh 

 

Thực hiện Kế hoạch số 58/KH-HĐND ngày 26/11/2019 của HĐND tỉnh 

về việc tổ chức kỳ họp thứ 14, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 

2016-2021, UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh kết quả thực hiện Nghị quyết số 

180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị quyết số 

180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh về Cơ chế khuyến 

khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-

2020, như sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN ĐẦU TƯ CÁC CÔNG TRÌNH CẤP 

NƯỚC SẠCH TẬP TRUNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH 

1. Tình hình thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 180/2015/NQ-

HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Để triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh đã ban hành 13 danh 

mục công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư tại 

Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 24/5/2017. Tuy nhiên, chỉ có 04/13 dự 

án kêu gọi được nhà đầu tư và đã phê duyệt chủ trương đầu tư. Ngoài ra, có 

01 dự án nằm ngoài danh mục Quyết định 1830/QĐ-UBND nhưng đã đầu tư 

cơ bản hoàn thành và được hỗ trợ theo Cơ chế của Nghị quyết. Tất cả 05 dự 

án này đều do Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư, 

cụ thể: 

a) Dự án Tuyến ống cấp nước đấu nối Khu tái định cư Duy Hải, huyện 

Duy Xuyên: Chủ trương đầu tư theo Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 

04/01/2017 của UBND tỉnh. 

b) Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại thị trấn Núi Thành 

và các xã: Tam Anh Bắc, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành: Chủ 

trương đầu tư theo Quyết định số 236/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của 

UBND tỉnh.   

c) Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại thị xã Điện Bàn: 

Chủ trương đầu tư theo Quyết định số 1063/QĐ-UBND ngày 27/03/2018 của 

UBND tỉnh.  

d) Công trình: Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Hà Lam, bổ sung cụm 

xử lý công suất 5.000 m3/ng.đ: Chủ trương đầu tư theo Quyết định số 

1352/QĐ-UBND ngày 23/04/2018 của UBND tỉnh.  
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e) Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại xã Duy Phước và 

các khối phố Châu Hiệp, Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên: 

Chủ trương đầu tư theo Quyết định số 2269/QĐ-UBND ngày 30/7/2018 của 

UBND tỉnh.  

2. Tình hình thực hiện đầu tư theo Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh 

Trên cơ sở Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của 

HĐND tỉnh, Sở Xây dựng đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 

3310/QĐ-UBND ngày 05/11/2018 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

30/2018/NQ-HĐND. Nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3310/QĐ-UBND ngày 

05/11/2018 của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổng hợp đề nghị của 

các địa phương, tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1209/QĐ-

UBND ngày 23/4/2019 về danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung 

trên địa bàn tỉnh để kêu gọi đầu tư giai đoạn 2019-2020; theo đó, giai đoạn 

2019-2020, kêu gọi đầu tư 30 công trình cấp nước sạch tập trung. 

Qua rà soát, hiện nay có 08 dự án nằm trong danh mục đang được các 

nhà đầu tư nghiên cứu đầu tư xây dựng gồm: 

- Nhà máy nước trung tâm huyện Bắc Trà My: Đã được UBND tỉnh 

thống nhất chủ trương cho Công ty TNHH Kỹ thuật Châu Âu nghiên cứu đầu 

tư tại Công văn số 3737/UBND-KTN ngày 01/7/2019 đến nay đã hết thời 

gian nghiên cứu. Hiện nay, Công ty TNHH Xây dựng Toàn Tiến đã được 

UBND huyện Bắc Trà My thống nhất cho nghiên cứu đề xuất chủ trương của 

dự án Nhà máy nước Bắc Trà My công suất 2.000 m3. 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đang thực hiện các thủ 

tục chuẩn bị đầu tư các dự án: 

+ Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các xã: 

Bình Phục, Bình Quý, huyện Thăng Bình; 

+ Mở rộng mạng lưới cấp nước các phường: Điện Ngọc, Điện Dương và 

các xã: Điện Minh, Điện Hòa, thị xã Điện Bàn; 

+ Trạm xử lý nước và các tuyến ống cấp nước bổ sung cho thị trấn 

Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang; 

+ Mở rộng mạng lưới cấp nước đến các xã: Tam Anh Nam, Tam Hòa, 

Tam Quang, Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; công trình: Mở rộng mạng lưới 

cấp nước đến các xã: Tam Anh Nam, Tam Hòa, Tam Quang. 

- Công ty TNHH Xây dựng - Dịch vụ vận tải và Thương mại Chiến 

Khánh: Đã được UBND huyện Tây Giang thống nhất cho nghiên cứu đề xuất 

chủ trương của dự án Nâng cấp nhà máy nước Tây Giang công suất 1.000 m3. 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước King: Đã được UBND huyện Đông 

Giang thống nhất cho nghiên cứu đề xuất chủ trương của dự án Nhà máy 

nước Đông Giang công suất 1.500 m3. 
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II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, 

KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƯ 

Qua rà soát tình hình thực hiện các dự án đã được UBND tỉnh cấp Quyết 

định chủ trương đầu tư và báo cáo của chủ đầu tư, UBND tỉnh tổng hợp tình 

hình thực hiện các chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư theo Nghị quyết 

của HĐND tỉnh như sau: 

1. Công trình Tuyến ống cấp nước đấu nối Khu tái định cư Duy Hải, 

huyện Duy Xuyên: Dự án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và giải 

ngân vốn hỗ trợ từ ngân sách. 

- Tổng giá trị quyết toán:     11.864.691.000 đồng. Trong đó: 

+ Vốn ngân sách huyện Duy Xuyên:    1.779.703.650 đồng; 

+ Vốn ngân sách tỉnh:       1.779.703.650 đồng; 

+ Vốn chủ đầu tư:       8.305.283.700 đồng. 

- Tình hình giải ngân vốn hỗ trợ đến thời điểm hiện nay: Giá trị nguồn 

vốn ngân sách đã giải ngân: 2.279.700.000 đồng, còn lại 1.279.700.000 đồng 

(Nguồn vốn chưa cấp hỗ trợ là nguồn vốn ngân sách UBND huyện Duy 

Xuyên). 

2. Công trình: Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại thị trấn Núi Thành 

và các xã: Tam Anh Bắc, Tam Xuân 1, Tam Xuân 2, huyện Núi Thành: Dự án 

đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và giải ngân vốn hỗ trợ từ ngân 

sách. 

- Tổng mức đầu tư:      23.560.710.000 đồng. Trong đó:  

+ Vốn ngân sách huyện Núi Thành:  13.264.482.000 đồng; 

+ Vốn chủ đầu tư:      10.296.228.000 đồng. 

- Tình hình giải ngân vốn hỗ trợ đến thời điểm hiện nay: Ngân sách 

huyện Núi Thành đã giải ngân 11.600.000.000 đồng, giá trị còn lại chưa giải 

ngân là 1.664.482.000 đồng. 

3. Công trình Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại thị xã Điện Bàn: Dự 

án đã hoàn thành, nghiệm thu đưa vào sử dụng và giải ngân vốn hỗ trợ từ 

ngân sách. 

- Tổng mức đầu tư:      26.264.843.000 đồng. 

- Tổng giá trị quyết toán:    24.567.311.000 đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách thị xã Điện Bàn hỗ trợ:       7.321.478.700 đồng; 

+ Vốn chủ đầu tư:       17.155.832.300 đồng.  

- Tình hình giải ngân vốn hỗ trợ đến thời điểm hiện nay: Đã giải ngân 

100% vốn ngân sách hỗ trợ. 

4. Công trình Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Hà Lam, bổ sung cụm 

xử lý công suất 5.000m3/ng.đ: Hiện nay, chủ đầu tư đã triển khai thi công đạt 
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khoảng 70% khối lượng, đã được nghiệm thu, giải ngân đợt 1. 

- Tổng mức đầu tư:      13.299.911.000 đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ:       2.992.480.000 đồng; 

+ Ngân sách huyện Thăng Bình hỗ trợ:    2.992.480.000 đồng; 

+ Vốn chủ đầu tư :        7.314.951.000 đồng. 

- Nguồn vốn ngân sách huyện UBND tỉnh và UBND huyện Thăng Bình 

đã giải ngân đợt 01 (50%) là: 2.992.000.000 đồng. 

5. Công trình Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại xã Duy Phước và các 

khối phố: Châu Hiệp, Mỹ Hạt, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên: Hiện 

nay dự án đang triển khai thi công xây dựng, chưa đủ điều kiện giải ngân kinh 

phí hỗ trợ từ ngân sách. 

- Tổng mức đầu tư được duyệt:   10.113.397.000 đồng. Trong đó: 

+ Ngân sách tỉnh hỗ trợ:      2.535.020.000 đồng; 

+ Ngân sách huyện Duy Xuyên hỗ trợ:   2.535.020.000 đồng; 

+ Vốn chủ đầu tư:        5.043.357.000 đồng. 

6. Ngoài ra, Dự án BOO - Nhà máy nước Phú Ninh do Công ty Cổ phần 

BOO - Nhà máy nước Phú Ninh làm chủ đầu tư cũng được hưởng một số 

chính sách ưu đãi đầu tư như:  

- Về tiền thuê đất: Được miễn tiền thuê đất. 

- Về thuế thu nhập doanh nghiệp:  

+ Thuế suất: Áp dụng mức thuế suất 10% trong thời hạn 15 năm, kể từ 

năm đầu tiên doanh nghiệp có doanh thu từ dự án; 

+ Miễn, giảm thuế: Miễn thuế 04 năm, giảm 50% số thuế phải nộp trong 

09 năm tiếp theo, kể từ năm đầu tiên có thu nhập chịu thuế từ dự án. 

- Về thuế thu nhập cá nhân: Được giảm 50% thuế thu nhập cá nhân. 

- Về thuế nhập khẩu: Được miễn thuế nhập khẩu đối với máy móc, thiết 

bị, hàng hóa nhập khẩu để tạo tài sản cố định cho dự án và miễn thuế nhập 

khẩu trong 05 năm đầu đối với hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện trong 

nước chưa sản xuất được nhập khẩu để sản xuất. 

III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU CỦA 

NGHỊ QUYẾT 

1. Mục tiêu cụ thể của Nghị quyết 

a) Đối với khu vực đô thị, khu, cụm công nghiệp 

- Tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 90%, tiêu 

chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ng.đ; các đô thị loại V đạt 70% được cấp 

nước từ hệ thống cấp nước tập trung với tiêu chuẩn cấp nước 100 

lít/người/ng.đ. 
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- Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch tại khu công nghiệp và các dự án 

công nghiệp lớn trọng điểm ngoài khu công nghiệp đạt 100%, cụm công 

nghiệp đạt 70%. 

b) Đối với khu vực nông thôn: Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng 

nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

c) Chất lượng dịch vụ cấp nước: 

- Chất lượng nước đạt quy chuẩn quy định tại tất cả các đô thị trong tỉnh, 

dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ/ngày. 

- Tỷ lệ thất thoát nước nước bình quân tại các đô thị ≤ 20%; Áp lực nước 

trên toàn mạng đạt quy chuẩn quy định. 

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết đến năm 2019 

- Thời điểm năm 2015, tỉnh Quảng Nam có quy mô dân số 1,48 triệu 

dân; trong đó, dân số đô thị 356.770 người (chiếm 24,09%); dân số nông thôn 

1.124.020 người (chiếm 75,91%). Dân số đô thị trên địa bàn tỉnh được sử 

dụng nước sạch đạt 275.600 người (đạt tỷ lệ trung bình 77,25%). Dân số nông 

thôn được sử dụng nước sạch đạt 183.460 người (tỷ lệ trung bình 16,32%). 

Còn lại, người dân hầu hết sử dụng nước từ các hệ thống giếng khoan, giếng 

đào, nước suối cơ bản hợp vệ sinh. Cục bộ một số địa phương có nguồn nước 

bị nhiễm mặn, nhiễm phèn, không đảm bảo vệ sinh hoặc thiếu nước do chưa 

có hệ thống cấp nước tập trung, mực nước ngầm bị hạ thấp. 

- Sau 4 năm triển khai thực hiện Nghị quyết, UBND tỉnh tổng kết, đánh 

giá tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị quyết như sau: 

a) Đối với khu vực đô thị, khu, cụm công nghiệp 

- Tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên (Tam Kỳ, Hội 

An, Điện Bàn) đạt khoảng 85%, tiêu chuẩn cấp nước là 120 lít/người/ng.đ; 

các đô thị loại V đạt khoảng 60% được cấp nước từ hệ thống cấp nước tập 

trung với tiêu chuẩn cấp nước 100 lít/người/ng.đ. 

- Tỷ lệ bao phủ dịch vụ cấp nước sạch tại khu công nghiệp và các dự án 

công nghiệp lớn trọng điểm ngoài khu công nghiệp đạt 100%; cụm công 

nghiệp đạt khoảng 70%. 

b) Đối với khu vực nông thôn: Hiện nay, tại khu vực nông thôn, hầu hết 

người dân đều đã được sử dụng nước hợp vệ sinh, một số khu vực nông thôn 

lân cận đô thị được sử dụng nước sạch từ các hệ thống cấp nước đô thị. Tuy 

nhiên, tỉ lệ đấu nối sử dụng nước sạch còn thấp do người dân còn sử dụng 

nước từ các hệ thống giếng khoan, giếng đào, nước suối. Tỷ lệ dân số nông 

thôn sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia đạt 45,08% (theo Bộ 

chỉ số theo dõi, đánh giá nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh 

Quảng Nam năm 2016 được công bố theo Quyết định số 2225/QĐ-UBND 

ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh). 
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c) Chất lượng dịch vụ cấp nước: 

- Chất lượng nước đều đạt quy chuẩn quy định tại tất cả các đô thị trong 

tỉnh, dịch vụ cấp nước ổn định, liên tục 24 giờ/ngày. Riêng khu vực thành phố 

Hội An vào các đợt nắng nóng cao điểm, nước sông Vĩnh Điện bị nhiễm mặn 

nên có xuất hiện trường hợp cắt nước từ 2-3 ngày. 

- Tỷ lệ thất thoát nước bình quân tại các đô thị phấn đấu ≤ 20% vào năm 

2020; áp lực nước trên toàn mạng cơ bản đạt quy chuẩn quy định. 

3. Dự báo kết quả thực hiện mục tiêu đến năm 2020 của Nghị quyết 

HĐND tỉnh và chỉ tiêu theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXI 

a) Nghị quyết của HĐND tỉnh: UBND tỉnh dự báo đạt 100% các mục 

tiêu đến năm 2020 của Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 

của HĐND tỉnh đối với hoạt động cấp nước khu vực đô thị, khu công nghiệp, 

cụm công nghiệp. Riêng đối với cấp nước nông thôn, hiện nay, người dân còn 

có tập quán sử dụng nước hợp vệ sinh từ hệ thống giếng khoan, giếng đào, 

nước suối nên mục tiêu 60% dân số nông thôn sử dụng nước sạch là khó đạt. 

Do đó, trong thời gian đến, UBND tỉnh sẽ giao Sở Xây dựng phối hợp Sở 

Nông nghiệp và PTNT để có giải pháp nâng cao tỉ lệ dân số sử dụng nước 

sạch tại nông thôn. 

b) Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI: Dự báo đến 

năm 2020, 100% dân số đô thị và 95% dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ 

sinh theo mục tiêu của Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam 

lần thứ XXI (nhiệm kỳ 2015 - 2020). 

IV. CÔNG TÁC PHỐI HỢP CỦA SỞ XÂY DỰNG VỚI CÁC 

NGÀNH, ĐỊA PHƯƠNG 

Căn cứ nội dung được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 951/QĐ-

UBND ngày 15/3/2016 và Quyết định số 1239/QĐ-UBND ngày 14/4/2017, 

các Sở, ngành, địa phương liên quan phối hợp chặt chẽ trong quá trình thẩm 

định, tham gia ý kiến và tham mưu UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

các dự án thực hiện theo Cơ chế, cụ thể: 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp Sở Xây dựng, Sở Tài chính, 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Cục Thuế tỉnh và địa phương liên 

quan thẩm định chủ trương đầu tư các dự án, tham mưu UBND tỉnh phê duyệt 

làm cơ sở triển khai thực hiện; 

 - Sở Xây dựng thẩm định thiết kế, dự toán đầu tư xây dựng các dự án và 

đề xuất mức hỗ trợ cụ thể đối với từng dự án; 

- Sở Tài chính, Cục Thuế tỉnh thẩm định, có ý kiến đối với ưu đãi về 

thuế thu nhập doanh nghiệp, ưu đãi về đất và phương án khấu hao đối với 

phần vốn ngân sách hỗ trợ cho dự án; 

- UBND cấp huyện tham gia ý kiến về chủ trương đầu tư và cam kết hỗ 

trợ đối với phần vốn do ngân sách cấp huyện bố trí. 
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Sau khi dự án được quyết định chủ trương đầu tư, chủ đầu tư tổ chức 

triển khai thi công xây dựng và có báo cáo hoàn thành thi công xây dựng 

(theo giai đoạn), Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương 

liên quan kiểm tra thực tế, xác nhận khối lượng hoàn thành làm cơ sở thanh 

toán kinh phí hỗ trợ. 

Công tác phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương trong quá trình 

thực hiện các thủ tục nêu trên rất chặt chẽ, tạo điều kiện thuận lợi cho cơ quan 

chủ trì cũng như nhà đầu tư dự án trong quá trình triển khai thực hiện. 

V. TỒN TẠI, HẠN CHẾ, KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Hầu hết các đô thị đã có nhà máy cấp nước. Tuy nhiên, hiện nay một số 

nhà máy nước ở vùng Tây của tỉnh đã xuống cấp, nguồn nước bị cạn kiệt do 

biến đổi khí hậu hoặc nguồn nước thô bị ô nhiễm như: Bắc Trà My, Đông 

Giang, Tây Giang, Nam Giang, Phước Sơn. Đồng thời, số lượng đấu nối ít, 

chi phí đầu tư xây dựng lớn, chi phí giá thành cao, tỷ lệ thất thoát, thất thu 

lớn, khó thu hồi được vốn. 

- Về hỗ trợ giá tiêu thụ nước: Hầu hết các nhà đầu tư khi nghiên cứu đầu 

tư các dự án nhà máy nước ở các đô thị vùng Tây của tỉnh đều tính toán giá 

nước sạch (tính đúng, tính đủ) sau khi đầu tư đều cao hơn mức thu do UBND 

tỉnh quy định, từ đó các nhà đầu tư đề nghị hỗ trợ theo khoản 4 Điều 3 của 

Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh hoặc bao 

tiêu giá nước theo đề xuất của nhà đầu tư.  

- Về nguồn vốn hỗ trợ, đặc biệt là việc bố trí vốn ngân sách cấp huyện để 

hỗ trợ đầu tư các dự án. Có địa phương có khả năng bố trí để doanh nghiệp 

kịp thời đầu tư phát triển cấp nước, cũng có địa phương do ngân sách hạn hẹp, 

mặc dù có nhu cầu đầu tư nhưng không có khả năng bố trí ngân sách hỗ trợ để 

đầu tư các dự án. 

- Theo quy định tại Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của 

Chính phủ về sản xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch thì “Một đơn vị cấp 

nước có thể có một hoặc nhiều vùng phục vụ cấp nước khác nhau, mỗi vùng 

phục vụ cấp nước chỉ do một đơn vị cấp nước thực hiện dịch vụ cấp nước”; 

do đó, việc kêu gọi đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước phụ 

thuộc vào đơn vị đang thực hiện cấp nước cho khu vực đó theo phân vùng cấp 

nước đã được UBND tỉnh thống nhất tại Công văn số 6541/UBND-KTN ngày 

13/11/2018. 

2. Đề xuất, kiến nghị 

Để triển khai thực hiện có hiệu quả các mục tiêu theo Nghị quyết số 

180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND 

ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh, UBND tỉnh đề xuất HĐND tỉnh: 

- Theo danh mục dự án cấp nước kêu gọi đầu tư do UBND tỉnh phê 

duyệt, trong thời gian đến có nhiều công trình được đầu tư theo Cơ chế nhưng 
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giai đoạn 2018-2020, dự kiến ngân sách tỉnh bố trí khoảng 30 tỷ đồng; kính 

đề nghị HĐND tỉnh xem xét, bố trí thêm ngân sách tỉnh để có thể hỗ trợ cho 

doanh nghiệp đầu tư.  

- Cần có cơ chế trợ giá nước cho người dân sử dụng nước sạch ở các địa 

phương thuộc địa bàn kinh tế - xã hội khó khăn, không có khả năng thu đủ chi 

phí. 

- Hằng năm xem xét cấp bù (theo khoản 4 Điều 3 Nghị quyết số 

180/2018/NQ-HĐND) từ ngân sách địa phương để đảm bảo quyền và lợi ích 

hợp pháp của đơn vị cấp nước trong trường hợp giá bán nước sạch (do UBND 

tỉnh phê duyệt) thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định. 

- Trường hợp không trợ giá nước và cấp bù chi phí chênh lệch giá nước, 

đối với vùng đặc biệt khó khăn nên đầu tư công và có cơ chế quản lý sau đầu 

tư cho phù hợp.  

Trên đây là Báo cáo của UBND tỉnh đánh giá tình hình đầu tư xây dựng 

công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các Sở: XD, TC, KH và ĐT, NN và PTNT; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN. 
F:\Tien Dong\Cong van\2019\Bc HĐND tinh ve tinh hinh thuc hien 

co che cap nuoc  theo Nghie quyet 180 và Nghi quyet 30.doc 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 
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