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Số:           /TTr-UBND Quảng Nam, ngày       tháng     năm 2021

TỜ TRÌNH
Về việc hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện 

giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19

        Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X.

Thực hiện Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn phòng 
Chính phủ về việc điều chỉnh giảm giá nước sạch sinh hoạt, giá dịch vụ, phí, lệ 
phí..., UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2880/UBND-KTTH ngày 28/5/2020 
về việc giảm giá nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh; trong đó, quy định 02 mức giảm, 
gồm: (i) Mức giảm 10% so với giá đang áp dụng (giá trước thuế) đối với các đơn 
vị cung cấp nước có mức giá tương đối cao như: Công ty Cổ phần Cấp thoát nước 
Quảng Nam, Công ty CP BOO nhà máy nước Phú Ninh và Công ty CP Phát triển 
đô thị & KCN Quảng Nam – Đà Nẵng và (ii) mức giảm 5% so với giá đang áp 
dụng (giá trước thuế) đối với các đơn vị cung cấp nước còn lại. 

Theo quy định tại Điều 11, Thông tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 
của Bộ Tài chính về khung giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch 
sinh hoạt: “UBND tỉnh có trách nhiệm xem xét, quyết định chính sách hỗ trợ về 
giá nước sạch theo thẩm quyền hoặc trình HĐND cấp tỉnh xem xét, quyết định hỗ 
trợ về giá nước sạch phù hợp với khả năng cân đối ngân sách địa phương, Luật 
Ngân sách nhà nước, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đảm bảo người dân 
trên địa bàn, đặc biệt là các đối tượng thuộc diện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội 
theo tiêu chí do Thủ tướng Chính phủ quy định và người dân tại khu vực có điều 
kiện kinh tế - xã hội khó khăn, khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó 
khăn được tiếp cận với nước sạch”… Theo quy định này thì đối tượng được xem 
xét hỗ trợ về giá nước sạch là người dân, thẩm quyền quyết định thuộc HĐND 
tỉnh, phương thức hỗ trợ về giá phải được quy định trước khi thực hiện giảm giá 
để làm cơ sở cho các đơn vị thực hiện.

Thực hiện chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh tại Công văn số 317/HĐND-
VP ngày 02/11/2021 về việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người dân, doanh 
nghiệp ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 năm 2020, UBND tỉnh đã giao Sở Tài 
chính tổ chức đánh giá, rà soát cấp nước do thực hiện chủ trương giảm giá nước 
theo chủ trương của Thủ tướng Chính phủ và UBND tỉnh. Theo báo cáo của Sở 
Tài chính, chỉ có UBND huyện Thăng Bình, 02 doanh nghiệp báo cáo và đề xuất 
hỗ trợ là Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam và Công ty Cổ phần Phát 
triển Đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng (UBND huyện Thăng Bình báo cáo 
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lại tình hình giảm giá nước sạch của Xí nghiệp Cấp thoát nước Thăng Bình thuộc 
Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam), cụ thể như sau:

1. Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam:
Theo báo cáo của Công ty, đơn vị đã thực hiện giảm giá 10% giá nước (giá 

trước thuế, phí) theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2880/UBND-KTTH 
ngày 28/5/2020, thời gian thực hiện giảm giá tuy có trễ so với quy định tại Công 
văn số 2880/UBND-KTTH (UBND tỉnh đề nghị giảm từ tháng 5 đến tháng 
7/2020) nhưng Công ty vẫn thực hiện giảm đúng 03 tháng (giảm từ tháng 6-
8/2020), với kết quả thực hiện giảm doanh thu nước như sau: 

- Tổng sản lượng nước tiêu dùng trong 03 tháng (6,7,8/2020): 5.179.812 m3.
- Doanh thu trước khi giảm giá:    40.542.959.968 đồng. 
- Doanh thu sau khi giảm giá:       36.488.339.342 đồng. 
- Doanh thu đã giảm:                       4.054.620.626 đồng.
Đối chiếu doanh thu đơn vị báo cáo với số liệu tại Tờ khai Thuế giá trị gia 

tăng (khai báo điện từ) 03 tháng 6,7,8/2020, Sở Tài chính nhận thấy có sự trùng 
khớp về doanh thu tiền nước đơn vị báo cáo thực hiện giảm giá và doanh thu kê 
khai thuế, số tiền: 36.488.339.342 đồng. Như vậy, nếu không thực hiện giảm giá 
thì doanh thu của đơn vị là 40.542.599.268 đồng, số doanh thu đơn vị giảm do 
thực hiện giảm giá là 4.054.259.926 đồng. 

2. Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam-
Đà Nẵng: 

Trước khi thực hiện giảm giá theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Công ty thực hiện 
thu giá nước theo Quyết định số 3896/QĐ-UBND ngày 02/11/2016 của UBND 
tỉnh. Công ty báo cáo tình hình giảm giá nước sạch tại khu công nghiệp Điện 
NamĐiện Ngọc tại Công văn số 1011/KTTC ngày 10/11/2021, kèm theo hóa đơn 
tiền nước, tờ khai thuế giá trị gia tăng của 03 tháng thực hiện giảm giá. Theo báo 
cáo, Công ty đã thực hiện giảm 10% giá nước sạch (giá trước thuế, phí) trong 03 
tháng 5, 6, 7/2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh, cụ thể như sau: 

- Tổng sản lượng nước tiêu dùng trong 03 tháng (5, 6, 7/2020): 300.926m3.
- Doanh thu trước khi giảm giá:        3.079.685.712 đồng. 
- Doanh thu sau khi giảm giá:           2.771.718.043 đồng. 
- Doanh thu đã giảm:                            307.967.668 đồng. 
Qua kiểm tra hóa đơn tiền nước của 03 tháng 5,6,7/2020 do đơn vị cung cấp, 

Sở Tài chính ghi nhận đơn vị đã thực hiện giảm 10% giá nước. Qua đối chiếu với 
tờ khai thuế giá trị gia tăng, bảng kê chi tiết thuế, hóa đơn bán hàng, Sở Tài chính 
xác định doanh thu nước đơn vị thực hiện do giảm giá là 2.771.717.089 đồng. 
Như vậy, nếu không thực hiện giảm giá thì doanh thu của đơn vị là 3.079.685.654 
đồng, số doanh thu đơn vị giảm do thực hiện giảm giá là 307.968.556 đồng.
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Để đảm bảo căn cứ chi ngân sách tỉnh hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp 
bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 nhằm thông qua qua việc giảm thu tiền nước 
của Công ty cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty Cổ phần Phát triển 
Đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng; UBND tỉnh thống nhất kính đề nghị 
HĐND tỉnh cho phép sử dụng nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để thực 
hiện chủ trương giảm giá nước sinh hoạt cho người dân và doanh nghiệp năm 
2020 thông qua hỗ trợ một phần cho các Công ty cung cấp nước đã thực hiện giảm 
giá nước năm 2020 trên hóa đơn thu tiền nhằm giảm bớt một phần khó khăn cho 
các đơn vị, với số tiền là 1.610.000.000 đồng (Một tỷ sáu trăm mười triệu đồng), 
cụ thể: 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam: 1.500 triệu đồng.
- Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị và KCN Quảng Nam - Đà Nẵng: 110 

triệu đồng.
Kính đề nghị HĐND khóa X thống nhất để UBND tỉnh thực hiện các thủ 

tục tiếp theo./.
(Gửi kèm các văn bản trên trục liên thông văn bản:
- Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn phòng Chính phủ.
- Công văn số 2880/UBND-KTTH ngày 28/5/2020 của UBND tỉnh và các tài 

liệu liên quan)

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Sở Tài chính;
- CPVP;
- Lưu VT, TH, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Nguyễn Hồng Quang
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