
ỦY BAN NHÂN DÂN
 TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

V/v đính chính điểm b, khoản 
1, Điều 6, Mục II Tờ trình số 

6375/TTr-UBND ngày 
20/9/2021 của UBND tỉnh

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam

Ngày 20/9/2021, Uỷ ban nhân dân tỉnh có Tờ trình số 6375/TTr-UBND đề 
nghị Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 
04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây 
dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-
2025. Do lỗi kỹ thuật trong quá trình soạn thảo văn bản, Uỷ ban nhân dân tỉnh 
xin đính chính điểm b, khoản 1, Điều 6, Mục II Tờ trình số 6375/TTr-UBND 
ngày 20/9/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh, như sau:

“b) Đối với dự án xây dựng mới, mở rộng mạng lưới đường ống cấp nước 
sạch: Hỗ trợ đầu tư tùy thuộc vào từng vùng, từng loại đường ống và điều kiện 
kinh tế - xã hội địa phương theo bảng mức hỗ trợ đầu tư như sau:

Bảng mức hỗ trợ đầu tư (triệu đồng/km ống)
Vùng D40

(mm)
D50
(mm)

D63
(mm)

D90
(mm)

D110
(mm)

D160
(mm)

D225
(mm)

1 32,45 43,39 51,58 90,71 123,43 219,73 404,96
2 43,27 57,86 68,78 120,95 164,58 292,98 539,95
3 54,08 72,32 85,97 151,19 205,72 366,22 674,94
4 64,9 86,78 103,17 181,43 246,87 439,46 809,93

Vùng
D250
(mm)

D280
(mm)

D315
(mm)

D355
(mm)

D400
(mm)

D450
(mm)

D500
(mm)

1 494,2 606,25 764,51 972,3 1.206,05 1.512,86 1.907,53
2 658,93 808,33 1.019,35 1.296,4 1.608,07 2.017,15 2.543,37
3 823,66 1.010,41 1.274,19 1.620,5 2.010,09 2.521,43 3.179,22
4 988,4 1.212,5 1.529,02 1.944,6 2.412,11 3.025,72 3.815,06

Đối với đường ống cấp I: hỗ trợ 100% chi phí đầu tư theo Bảng;
Đối với đường ống cấp II: hỗ trợ 50% chi phí đầu tư theo Bảng đối với dự 

án đầu tư tại các địa phương thuộc vùng 1 và vùng 2; 100% chi phí đầu tư theo 
Bảng đối với các dự án đầu tư tại các địa phương thuộc vùng 3 và vùng 4; 
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Đối với đường ống cấp III: hỗ trợ 100% chi phí đầu tư theo Bảng đối với 
các dự án đầu tư tại các địa phương thuộc vùng 3 và vùng 4; các địa phương 
thuộc vùng 1 và vùng 2, doanh nghiệp tự bỏ kinh phí đầu tư.”

Uỷ ban nhân dân tỉnh kính đề nghị Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thống nhất./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đại biểu HĐND tỉnh khóa X;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Sở Xây dựng; 
- CPVP;
- Lưu: VT, TH, KTTH, KTN.

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

 [daky]
Nguyễn Hồng Quang
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