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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 
 

Số:   136    /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày  13   tháng 12 năm 2019 

BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình hình đầu tư 

xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế khuyến khích 

đầu tư của HĐND tỉnh 

 

Qua xem xét Báo cáo số 209/BC-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh 

về tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế 

khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận 

thấy: 

Sau khi HĐND tỉnh ban hành nghị quyết Nghị quyết 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, 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, UBND 

tỉnh đã tập trung chỉ đạo và tạo nhiều điều kiện thuận lợi kêu gọi các doanh 

nghiệp nghiên cứu, đề xuất đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung trên 

địa bàn tỉnh. 05 công trình, dự án đầu tư nâng cấp, mở rộng mạng lưới cấp nước, 

nhà máy nước tại một số huyện, thị xã đồng bằng (Điện Bàn, Duy Xuyên, Thăng 

Bình) đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư theo cơ chế hỗ trợ Nghị 

quyết 180/2015/NQ-HĐND của HĐND tỉnh. Sau khi Nghị quyết số 

30/2018/NQ-HĐND được thông qua, cơ chế khuyến khích đầu tư vượt trội hơn. 

Đến nay, đã có 08 dự án (trong số 30 danh mục dự án kêu gọi đầu tư) được 05 

doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư mở rộng mạng lưới cấp nước cho một số xã, 

phường của thị xã Điện Bàn, huyện Núi Thành, Thăng Bình và xây dựng, nâng 

cấp các nhà máy cấp nước, trạm xử lý nước tại 04 huyện miền núi Bắc Trà My, 

Nam Giang, Tây Giang, Đông Giang. 

Qua 4 năm triển khai thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các 

công trình cấp nước sạch tập trung tuy gặp những khó khăn, vướng mắc nhưng 

đã đạt được những kết quả nhất định và khả năng đến năm 2020 đảm bảo đạt chỉ 

tiêu cấp nước khu vực đô thị, các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn.  

Tuy nhiên, đến năm 2020, đối với khu vực nông thôn, miền núi, tỷ lệ 

người dân sử dụng nước sạch còn thấp, khả năng khó đạt chỉ tiêu theo Nghị 

quyết đề ra. Trong quá trình thu hút đầu tư, hầu hết các dự án đầu tư chủ yếu mở 

rộng mạng lưới cấp nước, nâng công suất các nhà máy hiện có tại các đô thị để 

cung cấp cho những khu vực phụ cận có điều kiện thuận lợi tại một số địa 

phương. Nhiều vùng nông thôn, nước sạch vẫn chưa cung cấp đến với người 

dân. Đối với khu vực miền núi, địa bàn rộng lớn, mật độ dân cư thưa, cùng với 

tập quán sử dụng nước hợp vệ sinh từ hệ thống nước tự chảy, giếng khoan còn 
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phổ biến, việc đầu tư cấp nước sạch cho khu vực này còn gặp nhiều vấn đề khó 

khăn, với chi phí đầu tư, quản lý, vận hành lớn, giá thành cao; trong khi cơ chế 

hỗ trợ nhà đầu tư chưa đủ mạnh, khả năng thu hồi vốn chậm, nên các doanh 

nghiệp chưa mạnh dạn đầu tư. Vì vậy, các dự án ở khu vực miền núi chỉ dừng ở 

giai đoạn nghiên cứu đầu tư. 

Trên cơ sở đó, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh kính đề nghị HĐND 

tỉnh thống nhất chủ trương giao UBND tỉnh chỉ đạo cơ quan chuyên môn nghiên 

cứu xây dựng đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch 

tập trung giai đoạn 2021-2025 trình HĐND tỉnh xem xét tại kỳ họp cuối năm 

2020. Trong đó, cần quan tâm một số vấn đề sau: 

- Điều tra, đánh giá thực trạng sử dụng nước sạch của người dân, nhất là 

đối với khu vực nông thôn.  

- Đánh giá hoạt động, cơ chế vận hành đối với 05 nhà máy nước tại các 

thị trấn: Tiên Kỳ, Tân An, Ái Nghĩa, Đông Phú và hệ thống cấp nước sinh hoạt 

tự chảy Tắc Pỏ - Nam Trà My để xây dựng phương án đầu tư nâng cấp, mở rộng 

nhà máy. Đối với khu vực miền núi việc thu hút doanh nghiệp đầu tư gặp nhiều 

khó khăn. Vì vậy, cần nghiên cứu đề xuất đầu tư theo hình thức đối tác công – tư 

hoặc đầu tư công để sớm cung cấp nước sạch cho người dân.  

- Đánh giá hiệu quả đầu tư, quản lý, vận hành khai thác đối với một số công 

trình cấp nước tập trung quy mô nhỏ do nhà nước đầu tư tại khu vực nông thôn, địa 

bàn khó khăn để xem xét nhân rộng. 

- Xem xét về quy hoạch cấp nước, phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh, 

đồng thời làm rõ nguyên nhân tồn tại hạn chế trong việc kêu gọi, thu hút doanh 

nghiệp đầu tư dự án cấp nước để có giải pháp phù hợp trong giai đoạn tiếp theo. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về 

tình hình đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung theo Cơ chế 

khuyến khích đầu tư của HĐND tỉnh. Kính báo cáo HĐND tỉnh xem xét, quyết 

định./. 

Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Đại biểu khách mời; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH; 

- Lưu VT, TH (Huy). 
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