
ỦY BAN NHÂN DÂN                 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG NAM                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 ĐỀ ÁN 

Khuyến khích đầu tƣ xây dựng các công trình cấp nƣớc sạch  

tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 
(Kèm theo Tờ trình số         /TTr-UBND ngày      /      /2020 của UBND tỉnh Quảng Nam) 

Phần I 

THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH CUNG CẤP  

NƢỚC SẠCH TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH  

 

I. THỰC TRẠNG VÀ NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC  

1. Hiện trạng sử dụng nƣớc sạch theo dân số 

Tính đến thời điểm năm 2017, tỉnh Quảng Nam có quy mô dân số 1,494 

triệu dân; trong đó dân số đô thị 362 ngàn người (chiếm 24,2%); dân số nông 

thôn 1,323 triệu người (chiếm 75,8%). 

Đến hết năm 2019, dân số đô thị trên địa bàn tỉnh được sử dụng nước sạch 

đạt 278.700 người (đạt tỷ lệ trung bình 77%). Dân số nông thôn được sử dụng 

nước sạch đạt 596 ngàn người (tỷ lệ trung bình 45%).  

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

giếng đào, nước suối cơ bản hợp vệ sinh. 

2. Đối với hệ thống cấp nƣớc đô thị 

Hiện nay trên địa bàn tỉnh đang có 17 hệ thống cấp nước tại các đô thị; 

trong đó có 15 hệ thống cấp nước đang hoạt động, 02 hệ thống cấp nước đang 

đầu tư. Các hệ thống cấp nước này do các cơ quan, doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh quản lý, vận hành, cụ thể: 

- Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam quản lý, vận hành 09 hệ 

thống cấp nước đang hoạt động, gồm có: Tam Kỳ, Hội An, Điện Bàn, Núi Thành, 

Phú Ninh, Nam Phước, Thạnh Mỹ, Khâm Đức, Hà Lam và 02 hệ thống cấp nước 

đang đầu tư, gồm có hệ thống cấp nước đô thị Điện Nam – Điện Ngọc và Tam 

Hiệp. Tổng công suất các nhà máy nước đang hoạt động do Công ty quản lý 

60.500 m
3
/ng.đ; đang đầu tư 02 dự án với tổng công suất 30.000 m

3
/ng.đ. 

- Công ty Cổ phần BOO nhà máy nước Phú Ninh quản lý, vận hành Nhà 

máy nước BOO Phú Ninh với công suất giai đoạn 1-A là 50.000 m
3
/ng.đ; 

- UBND các huyện Đại Lộc, Quế Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Nam Trà 

My quản lý, vận hành 05 hệ thống cấp nước gồm có: Ái Nghĩa, Tiên Kỳ, Đông 

Phú, Tân An, Tắc Pỏ. Tổng công suất các nhà máy nước này là 16.700 m
3
/ng.đ.  

Tổng cộng hiện nay tổng công suất các nhà máy nước đang hoạt động trên 

địa bàn tỉnh là 127.000 m
3
/ng.đ. Đến năm 2020, sau khi các hệ thống cấp nước 

đang đầu tư đi vào hoạt động sẽ nâng năng lực cấp nước trên địa bàn tỉnh lên 
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157.000 m
3
/ng.đ; chưa kể các nhà máy nước đang hoạt động có kế hoạch nâng 

công suất để đáp ứng nhu cầu phát triển. 

Ngoài ra, khu vực đô thị các địa phương Tây Giang, Đông Giang, Bắc Trà 

My, Nông Sơn đã được các doanh nghiệp nghiên cứu đầu tư, đang thực hiện các 

thủ tục đầu tư để đưa vào vận hành, khai thác công trình trong năm 2020. Sau 

khi các công trình này hoàn thành, 100% các đô thị trung tâm các huyện, thị xã, 

thành phố trên địa bàn tỉnh đều có nhà máy xử lý nước sạch tập trung. 

3. Đối với hệ thống cấp nƣớc nông thôn 

Tổng số các công trình cấp nước sạch tập trung ở vùng nông thôn được đầu 

tư xây dựng được đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh là 545 công trình, với loại 

hình công trình, hiệu quả hoạt động và mô hình quản lý như sau: 

- Loại hình công trình: 

+ Công trình cấp nước sạch tự chảy: 464 công trình; 

+ Công trình cấp nước bơm động lực 01 cấp: 75 công trình; 

+ Công trình cấp nước bơm động lực 02 cấp: 6 công trình; 

- Hiệu quả hoạt động:  

+ Số công trình hiệu quả sử dụng bền vững: 85 công trình, chiếm 15,60%; 

+ Số công trình hiệu quả sử dụng trung bình: 238 công trình, chiếm 43,67% 

+ Số công trình hiệu quả sử dụng thấp: 150 công trình, chiếm 27,52%; 

+ Số công trình không hoạt động: 72 công trình, chiếm 13,21%. 

- Mô hình quản lý, khai thác: 

+ Cộng đồng quản lý, khai thác dưới sự quản lý nhà nước của UBND cấp 

xã là 472 công trình: 

+ Hợp tác xã dịch vụ quản lý: 40 công trình; 

+ Tư nhân quản lý: 12 công trình; 

+ Doanh nghiệp: 18 công trình; 

+ Hình thức khác: 03 công trình. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ CHẾ KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG CÁC CÔNG TRÌNH CẤP NƢỚC SẠCH TẬP TRUNG GIAI ĐOẠN 

2016-2020 

Nhằm cụ thể hóa chỉ tiêu cấp nước theo Nghị quyết Đại biểu Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015-2020; Đề ra các giải pháp sử dụng hiệu 

quả các nguồn tài nguyên nước; Phát triển hệ thống cấp nước một cách bền vững 

và ổn định, nâng cao hiệu quả vốn đầu tư và giảm thiểu thất thoát, thất thu nước; 

Tạo điều kiện huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng hệ thống cấp, nước sạch, 

HĐND tỉnh Quảng Nam ban hành Nghị quyết số 180/NQ-HĐND ngày 

11/12/2015 về Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 
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sạch tập trung giai đoạn 2016-2020 và điều chỉnh một số nội dung tại Nghị quyết 

số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018.  

Cơ chế ban hành một số chính sách ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, 

về đất đai và hỗ trợ chi phí đầu tư xây dựng các công trình xây dựng mới, nâng 

cấp, cải tạo, mở rộng phạm vi cấp nước đối với các dự án đầu tư xây dựng các 

công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh, trong đó, hỗ trợ từ 30% đến 

90% tổng mức đầu tư các dự án tùy theo từng vùng. 

1. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 

Các dự án thực hiện theo Cơ chế 

- Dự án Tuyến ống cấp nước đấu nối Khu tái định cư Duy Hải, huyện Duy Xuyên; 

- Dự án 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 Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại thị xã Điện Bàn; 

- Dự án Nâng cấp, mở rộng nhà máy nước Hà Lam, bổ sung cụm xử lý 

công suất 5.000 m
3
/ng.đ; 

- Dự án Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại xã Duy Phước, khối phố 

Châu Hiệp, Mỹ Hạt - thị trấn Nam Phước huyện Duy Xuyên; 

- Dự án Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại các xã Điện Minh và Điện 

Hòa, thị xã Điện Bàn. 

- Dự án Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch tại các phường Điện Ngọc và 

Điện Dương, thị xã Điện Bàn; 

- Dự án Phát triển mạng lưới đường ống cấp nước thị trấn Hà Lam và các 

xã Bình Quý, Bình Phục, huyện Thăng Bình; 

Ngoài ra, hiện nay Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam đang thực 

hiện thủ tục đầu tư một số dự án theo danh mục đã được UBND tỉnh phê duyệt 

như: Xây dựng trạm xử lý và tuyến ống cấp nước bổ sung cho thị trấn Thạnh 

Mỹ, huyện Nam Giang; Mở rộng mạng lưới cấp nước sạch xã Điện Hồng, thị xã 

Điện Bàn; Hệ thống cấp nước sạch cho các thôn Bích Nam và Bích Ngô, xã 

Tam Xuân II, huyện Núi Thành. 

2. Tình hình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu của Nghị quyết 

Nghị quyết đề ra các mục tiêu, chỉ tiêu đối với lĩnh vực cấp nước đến năm 

2020 như sau: 

- 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.ngđ; 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.ngđ. 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%; 

- Đối với khu vực nông thôn: Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng 
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nước sạch đạt tiêu chuẩn theo quy định. 

Sau 4 năm triển khai thực hiện, tình hình thực hiện các mục tiêu của Nghị 

quyết như sau: 

- 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.ngđ; 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.ngđ. Tính tổng thể khu vực đô thị, so với thời 

điểm năm 2015, tỉ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch tăng thêm khoảng 5%. 

+ 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 khoảng 100%; cụm công 

nghiệp đạt khoảng 70%. 

- 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 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. Tỉ lệ dân số nông thôn sử 

dụng nươc sạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia đạt 45,08%. 

3. Chất lƣợng dịch vụ cấp nƣớc 

- 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 24h/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 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; 

4. Hiệu quả, tác động của Nghị quyết  

Sau 04 năm triển khai thực hiện, Cơ chế đã tạo điều kiện nâng năng lực cấp 

nước của trên địa bàn tỉnh thêm 55.000 m
3
/ng.đêm (Nhà máy nước BOO Phú Ninh 

với công suất 50.000 m
3
/ng.đ, nâng công suất nhà máy nước Hà Lam thêm 5.000 

m
3
/ng.đ) và mở rộng mạng lưới cấp nước tại các địa phương Điện Bàn, Núi Thành, 

Duy Xuyên với chiều dài đường ống cấp nước tăng thêm khoảng 280km; đưa nước 

sạch đến cung cấp thêm cho khoảng 50.000 người dân; 

- Tổng vốn đầu tư các dự án thực hiện theo Cơ chế thời gian qua khoảng 

88,06 tỷ đồng; trong đó vốn doanh nghiệp đầu tư 51,5 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 58,5%); 

vốn hỗ trợ từ ngân sách tỉnh khoảng 11,65 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 13,22%); vốn hỗ trợ 

từ ngân sách cấp huyện khoảng 24,91 tỷ đồng (chiếm tỷ lệ 28,28%). Chưa tính đến 

các ưu đãi về đất đai, về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế 

nhập khẩu cho các chủ đầu tư các dự án cấp nước trên địa bàn tỉnh. 

- Nghị quyết góp phần tạo điều kiện cho doanh nghiệp đầu tư nâng công 

suất, mở rộng phạm vi cấp nước đến một số dự án, công trình trọng điểm trên 
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địa bàn tỉnh như Khu nghỉ dưỡng Nam Hội An, Khu phức hợp du lịch nghỉ 

dưỡng Vinpearl Nam Hội An, các khu dân cư, khu đô thị mới hình thành…; góp 

phần đáng kể trong việc phát triển hạ tầng cấp nước trên địa bàn tỉnh; cải thiện 

môi trường đầu tư của tỉnh trong những năm gần đây. 

5. Việc bố trí kinh phí thực hiện 

Từ khi triển khai thực hiện Nghị quyết 180 đến nay, có 08 dự án đã được 

phê duyệt chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư gần 169 tỷ đồng, trong đó 

ngân sách tỉnh gần 15,9 tỷ đồng, ngân sách huyện 54,5 tỷ đồng, vốn của doanh 

nghiệp 98,4 tỷ đồng.  

Lũy kế vốn ngân sách tỉnh bố trí thực hiện chương trình đến nay 8,457 tỷ 

đồng, đã phân bổ và giải ngân gần 4,543 tỷ đồng; kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 

còn lại tiếp tục phân bổ thực hiện hơn 3,9 tỷ đồng. 

6. Tồn tại, hạn chế 

Mặc dù UBND tỉnh ban hành nhiều dự án trong danh mục kêu gọi đầu tư. 

Tuy nhiên, số lượng dự án có doanh nghiệp đăng ký thực hiện đầu tư còn ít. 

Thực tế các dự án đã triển khai thực hiện theo Cơ chế là do Công ty Cổ phần 

Cấp thoát nước Quảng Nam làm chủ đầu tư. Hầu hết các dự án là nâng công suất 

và mở rộng phạm vi cấp nước của các nhà máy nước do Công ty này quản lý, 

vận hành nên có một số thuận lợi nhất định. Tuy nhiên, hầu hết các dự án đã 

được thực hiện theo Cơ chế thuộc phạm vi đô thị; trong khi đó, chủ trương 

chung của Chính phủ, của tỉnh là kêu gọi đầu tư để phát triển cấp nước ra khu 

vực nông thôn để nâng tỉ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sạch. 

Một số địa phương miền núi chưa có nhà máy nước cũng khó khăn khi kêu 

gọi đầu tư mới hệ thống cấp nước do chi phí đầu tư lớn, số lượng đấu nối sử 

dụng nước thấp, dẫn đến giá thành sản xuất nước sạch cao (hơn 10.000 

đồng/m
3
); tuy nhiên, việc phê duyệt giá nước quá cao thì người dân lại không có 

khả năng chi trả; doanh nghiệp nhận thấy không hiệu quả nên không thực hiện 

đầu tư. Do đó, cần tiếp tục kêu gọi đầu tư các dự án cấp nước sạch tập trung trên 

địa bàn các địa phương miền núi; đồng thời, phải thực hiện cơ chế cấp bù giá 

nước theo quy định để nhà đầu tư có khả năng đầu tư và quản lý, cung cấp nước 

sạch cho nhân dân khu vực miền núi. 

Quy định của Cơ chế là hỗ trợ đầu tư theo tỉ lệ từ 30% đến 90% tổng mức 

đầu tư dự án; do đó, cần phải thẩm định tổng mức đầu tư của các dự án mới có 

cơ sở xác định số tiền hỗ trợ, dẫn đến thời gian thẩm định kéo dài. 

III. SỰ CẦN THIẾT PHẢI XÂY DỰNG ĐỀ ÁN 

Trước thực trạng trên, trong điều kiện nguồn lực đầu tư của Nhà nước còn 

khó khăn, Đảng, Nhà nước và chính quyền tỉnh Quảng Nam đã ban hành nhiều 

cơ chế, chính sách nhằm tăng tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch theo 

Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về 

một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình 

cấp nước sạch nông thôn và Thông tư Liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-
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BTC-BKHĐT ngày 31/10/2014 của liên Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn - Bộ Tài chính - Bộ Kế hoạch và Đầu tư với nhiều ưu đãi về thuế, hỗ trợ về 

đất đai, hỗ trợ về kinh phí đầu tư… 

Nhằm tiếp tục thực hiện đạt các chỉ tiêu của Nghị quyết 180/2015/NQ-

HĐND, nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch, thực hiện có hiệu quả 

Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, góp phần thực hiện 

thành công Chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Việc 

ban hành Đề án khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập 

trung giai đoạn 2021-2025 là cần thiết. 

Trên cơ sở Cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 

sạch tập trung giai đoạn 2016-2020, UBND tỉnh xây dựng Đề án khuyến khích 

đầu tư xây dựng các công trình nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 để tiếp 

tục kêu gọi, khuyến khích doanh nghiệp đầu tư xây dựng các công trình cấp nước 

sạch tập trung trong giai đoạn đến. 

 

Phần II 

NỘI DUNG CỦA ĐỀ ÁN 

 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ 

- Luật Tài nguyên nước số 17/2012/QH13 ngày 21/6/2012; 

- Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; 

- Luật Đầu tư số 67/2014/QH13 ngày 26/11/2014; 

- Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; 

- Nghị định số 117/2007/NĐ-CP ngày 11/7/2007 của Chính phủ về sản 

xuất, cung cấp và tiêu thụ nước sạch và Nghị định số 124/2011/NĐ-CP ngày 

28/12/2011 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 

117/2007/NĐ-CP; 

- Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình;  

- Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP  ngày 17/4/2018 của Chính phủ về Cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn; 

- Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn; 
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- Quyết định số 1566/QĐ-TTg ngày 09/8/2016 của Thủ tướng Chính phủ 

phê duyệt Chương trình mục tiêu Quốc gia đảm bảo cấp nước an toàn giai đoạn 

2016-2025; 

- Thông tư liên tịch số 75/2012/TTLT-BTC-BXD-BNNPTNT ngày 

15/5/2012 của liên Bộ: Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn hướng dẫn nguyên tắc, phương pháp xác định và thẩm quyền quyết định 

giá tiêu thụ nước sạch tại các đô thị, khu công nghiệp và khu vực nông thôn; 

- Thông tư số 45/2013/TT-BTC ngày 25/4/2013 của Bộ Tài chính hướng 

dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định  

- Thông tư số 54/2013/TT-BTC ngày 04/5/2013 của Bộ Tài chính quy định 

việc quản lý, sử dụng và khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn tập trung; 

- Thông tư liên tịch số 37/2014/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 

31/10/2014 của liên Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế 

hoạch và Đầu tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 

02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ về một số chính sách ưu đãi, khuyến 

khích đầu tư và quản lý, khai thác công trình cấp nước sạch nông thôn;  

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ 

1. Nước hợp vệ sinh là nước được sử dụng trực tiếp hoặc sau lọc thỏa mãn 

các yêu cầu chất lượng: không màu, không mùi, không vị lạ, không chứa thành 

phần có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người, có thể dùng để ăn uống sau 

khi đun sôi. 

2. Nước sạch là nguồn nước trong, không màu, không mùi, không vị, 

không chứa các độc chất và vi khuẩn gây bệnh cho con người. Nước sạch theo 

quy chuẩn quốc gia là nước đáp ứng các chỉ tiêu theo quy định của Quy chuẩn 

kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt. 

3. Dự án đầu tư xây dựng mới là dự án đầu tư xây dựng mới công trình cấp 

nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh, được tiến hành từ bước khảo sát, thiết 

kế, lập dự án đầu tư và thi công xây dựng công trình. 

4. Dự án đầu tư sửa chữa, nâng cấp mở rộng công suất cấp nước là dự án 

đầu tư gồm các hạng mục: Sửa chữa nâng cấp công trình trạm, khu xử lý để tăng 

công suất cấp nước, sửa chữa, mở rộng các tuyến đường ống cấp nước và các 

hạng mục trên tuyến, nâng cao chất lượng nước cấp đáp ứng theo Tiêu chuẩn 

của Bộ Y tế. 

5. Dự án đầu tư mở rộng phạm vi cấp nước là dự án đầu tư xây dựng mới 

tuyến đường ống cấp nước và các hạng mục trên tuyến đấu nối với một công 

trình cấp nước đã có nhằm mở rộng phạm vi cấp nước. 

III. MỤC TIÊU PHẠM VI, ĐỐI TƢỢNG CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu 

a) Mục tiêu tổng quát: Xã hội hóa, khuyến khích công tác đầu tư và quản 

lý, khai thác công trình cấp nước sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng 
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Nam, giảm đầu tư từ ngân sách Nhà nước, từng bước cải thiện điều kiện cung 

cấp nước sạch, nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi về sử dụng nước sạch, góp 

phần nâng cao sức khỏe và chất lượng sống cho người dân nông thôn. 

b) Mục tiêu cụ thể đến năm 2025: 

- Đối với cấp nước sinh hoạt: 

+ Tại khu vực đô thị: Nghị quyết 180/2015/NQ-HĐND đề ra mục tiêu đến 

năm 2020: 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.ngđ; 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.ngđ. 

Đến năm 2019: 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.ngđ; 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.ngđ. 

Do đó, đến giai đoạn 2025, đề xuất nâng mục tiêu tỷ lệ bao phủ cấp nước 

đối với các đô thị loại IV trở lên đạt khoảng 95%, các đô thị loại V đạt khoảng 

70%. Chỉ tiêu về tiêu chuẩn cấp nước không cần đề ra do đây là chỉ tiêu bắt 

buộc khi quy hoạch xây dựng công trình cấp nước. 

+ Tại khu vực nông thôn: Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND đề ra mục 

tiêu đến năm 2020: Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu 

chuẩn theo quy định. 

Đến năm 2019, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đánh giá: Tỉ lệ dân 

số nông thôn sử dụng nươc sạch đạt tiêu chuẩn kỹ thuật Quốc gia đạt 45,08%. 

Do đó, đề xuất đến năm 2025, đề xuất giữ nguyên mục tiêu dân số nông 

thôn được sử dụng nước sạt đạt 60%. 

- Đối với cấp nước cho các khu, cụm công nghiệp: Hiện nay, 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 khoảng 100%; cụm công nghiệp đạt khoảng 

70%. Đồng thời, đây là loại hình cấp nước phục vụ mục đích sản xuất, kinh 

doanh, không phải mục đích phục vụ sinh hoạt. Đề xuất không có chính sách ưu 

đãi cho hoạt động phát triển cấp nước phục vụ sản xuất, kinh doanh; dành nguồn 

lực để hỗ trợ đầu tư phát triển cấp nước phục vụ sinh hoạt cho nhân dân. 

UBND tỉnh đề xuất mục tiêu cụ thể đến năm 2025 như sau: 

- Tỷ lệ bao phủ cấp nước đối với các đô thị loại IV trở lên đạt 95%; các đô 

thị loại V đạt 70%; 

- Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định. 

2. Phạm vi, đối tƣợng 

a) Phạm vi: Ưu đãi, hỗ trợ đối với các dự án đầu tư xây dựng (bao gồm dự 

án xây dựng mới, nâng cấp công suất nhà máy cấp nước; xây dựng mới, cải tạo, 
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nâng cấp đường ống cấp I từ khu vực đô thị ra các khu vực lân cận đô thị) phục 

vụ nước sinh hoạt và mục đích khác được đầu tư trên địa bàn tỉnh; 

b) Đối tượng: Doanh nghiệp, đơn vị sự nghiệp công lập, hợp tác xã, tổ hợp 

tác, tư nhân (sau đây gọi chung là tổ chức, cá nhân) thực hiện toàn bộ hoặc một 

số công đoạn trong các hoạt động đầu tư xây dựng, chuyển giao công nghệ, quản 

lý khai thác, sản xuất, kinh doanh và dịch vụ về cấp nước sạch phục vụ người 

dân trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Điều kiện hỗ trợ 

a) Đối với các dự án đầu tư mới, dự án sửa chữa nâng cấp mở rộng công 

suất, mở rộng phạm vi cấp nước (sau đây gọi tắt là dự án đầu tư) phải được 

UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư. 

b) Nhà đầu tư phải có phương án tổ chức sản xuất kinh doanh, cung cấp dịch 

vụ; có năng lực tài chính, năng lực quản lý khai thác và cam kết cung cấp dịch vụ 

nước sạch phục vụ người dân trên địa bàn tỉnh theo dự án được UBND tỉnh chấp 

thuận đầu tư. Việc đầu tư xây dựng công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn thực 

hiện theo Luật Đầu tư và các quy định khác có liên quan. 

c) Các công trình cấp nước sinh hoạt phải phù hợp với quy hoạch, kế hoạch 

cấp nước và thuộc danh mục các công trình cấp nước sạch tập trung được 

UBND tỉnh phê duyệt. 

IV. CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH KHUYẾN KHÍCH ĐẦU TƢ XÂY 

DỰNG CÔNG TRÌNH CẤP NƢỚC SẠCH 

1. Xác định các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tƣ 

a) Về hỗ trợ đầu tư: Việc hỗ trợ đầu tư các dự án theo chủ trương chung 

của Chính phủ: 

- Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ về cơ chế, 

chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn quy 

định chính sách hỗ trợ doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch cho vùng 

nông thôn như sau: 

+ Hỗ trợ 03 triệu đồng/m
3
/ng.đêm công suất cho xây mới hoặc 02 triệu 

đồng/m
3
/ng.đêm công suất cho nâng cấp, cải tạo nhà máy sản xuất nước sạch. 

+ Hỗ trợ tối đa 50% chi phí đường ống chính dẫn đến các khu vực dân cư 

có từ 10 hộ dân trở lên. 

- Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính 

phủ quy định chính sách ưu đãi, khuyến khích đầu tư và quản lý, khai thác công 

trình cấp nước sạch nông thôn, cụ thể: 

Các tổ chức, cá nhân đầu tư các dự án, công trình cấp nước nông thôn được 

hưởng mức hỗ trợ từ nguồn vốn ngân sách nhà nước theo tổng dự toán của dự án 

được cấp có thẩm quyền phê duyệt:  

+ Không quá 45% đối với vùng thị trấn, thị tứ;  
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+ Không quá 60% đối với vùng đồng bằng, vùng duyên hải; 

+ Không quá 75% đối với các vùng nông thôn khác;  

+ Không quá 90% đối với các xã đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc và miền 

núi, vùng bãi ngang ven biển và hải đảo, xã biên giới.  

Ngoài ra, Chính phủ không có chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư đối với dự 

án đầu tư công trình cấp nước tại khu vực đô thị. Do đó, giai đoạn 2021-2025, 

UBND tỉnh đề xuất không hỗ trợ đầu tư dự án cấp nước tại khu vực đô thị (các 

phường, thị trấn) thuộc các địa phương: Tam Kỳ, Điện Bàn, Hội An. 

Xét thấy mức hỗ trợ đầu tư thấp hơn so với cơ chế tại Quyết định số 

131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của Thủ tướng Chính phủ. UBND tỉnh đề 

xuất triển khai chi tiết mức hỗ trợ theo từng vùng để phù hợp với tình hình kinh tế 

- xã hội của từng địa phương. Đồng thời, với chi phí đường ống, căn cứ mức hỗ 

trợ tại Nghị định số 57/2018/NĐ-CP, tính toán chi phí xây dựng từng loại đường 

kính ống cấp nước để đưa ra mức hỗ trợ theo chiều dài và đường kính ống nhằm 

cắt giảm thủ tục thẩm định dự toán, đẩy nhanh thủ tục thực hiện dự án. 

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh đề xuất mức hỗ trợ theo từng vùng, đảm bảo phù 

hợp với các vùng theo Quyết định số 131/2009/QĐ-TTg ngày 02/11/2009 của 

Thủ tướng Chính phủ và các mức hỗ trợ phù hợp với Nghị định số 57/2018/NĐ-

CP ngày 17/4/2018 của Chính phủ, cụ thể: 

- Vùng 1: Khu vực các xã thuộc Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và 

khu vực thị trấn, trung tâm các huyện còn lại; 

- Vùng 2: Khu vực nông thôn các huyện đồng bằng; 

- Vùng 3: Khu vực nông thôn các khu vực còn lại, trừ các khu vực thuộc 

Vùng 2 và Vùng 4; 

- Vùng 4: Khu vực nông thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng 

bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển (trừ các vùng bãi ngang ven 

biển khu vực Điện Bàn – Hội An) và các xã biên giới, hải đảo. 

b) Về các chính sách ưu đãi khác: Tiếp tục thực hiện các ưu đãi về thuế thu 

nhập doanh nghiệp, về đất đai, hỗ trợ giá tiêu thụ nước theo quy định hiện hành. 

2. Đề xuất các cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tƣ 

Trên cơ sở các nội dung trên, UBND tỉnh đề xuất cơ chế, chính sách 

khuyến khích đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 

như sau: 

2.1. Hỗ trợ doanh nghiệp có dự án cung cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh 

theo từng vùng: 

a) Phân vùng như sau: 

- Vùng 1: Khu vực các xã thuộc Tam Kỳ, Núi Thành, Điện Bàn, Hội An và 

khu vực thị trấn, trung tâm các huyện còn lại; 

- Vùng 2: Khu vực nông thôn các huyện đồng bằng; 
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- Vùng 3: Khu vực nông thôn các khu vực còn lại, trừ các khu vực thuộc 

Vùng 2 và Vùng 4; 

- Vùng 4: Khu vực nông thôn thuộc các xã đặc biệt khó khăn, vùng đồng 

bào dân tộc và miền núi, vùng bãi ngang ven biển (trừ các vùng bãi ngang ven 

biển khu vực Điện Bàn – Hội An) và các xã biên giới, hải đảo. 

b) Các mức hỗ trợ: 

- Đối với công trình xây dựng nhà máy, hệ thống xử lý nước sạch: 

Loại hình xây dựng 
Mức hỗ trợ đầu tƣ (triệu đồng/m

3
/ngày đêm) 

Vùng 1 Vùng 2 Vùng 3 Vùng 4 

Xây dựng mới 1,5 2,0 2,5 3,0 

Nâng cấp, cải tạo 1,0 1,33 1,67 2,0 

- Đối với xây dựng đường ống cấp I từ khu vực đô thị ra các khu vực lân 

cận đô thị: 

Vùng 

Mức hỗ trợ đầu tƣ (triệu đồng/km ống) 

D225 

(mm) 

D200 

(mm) 

D160 

(mm) 

D110 

(mm) 

D90 

(mm) 

D63 

(mm) 

1 79,6 63,4 41,9 21,5 13,4 7,0 

2 159,1 126,9 83,8 42,9 26,8 13,9 

3 238,7 190,3 125,6 64,4 40,1 20,9 

4 318,2 253,8 167,5 85,9 53,5 27,8 

Ghi chú: Mức hỗ trợ xây dựng đường ống cấp nước nêu trên áp dụng cho 

đường ống sử dụng vật liệu HDPE PN10. Các loại đường ống khác không được 

hưởng cơ chế hỗ trợ để khuyến khích sử dụng đường ống cấp nước HDPE PN10 

trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo công tác cấp nước an toàn, chống thất thoát, 

thất thu nước sạch trên địa bàn tỉnh. 

c) Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ từ các cấp ngân sách: Ngân sách các cấp hỗ trợ 

theo tỉ lệ % trên tổng mức được ngân sách hỗ trợ. 

- Các địa phương cấp huyện tự cân đối ngân sách: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

10%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 90%. 

- Các địa phương cấp huyện không tự cân đối ngân sách: 

+ Đối với khu vực đồng bằng: Ngân sách tỉnh hỗ trợ là 50%; ngân sách cấp 

huyện là 50%. 
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+ Đối với khu vực miền núi: Ngân sách tỉnh hỗ trợ 90%, ngân sách cấp 

huyện hỗ trợ 10%. 

2.2. Ưu đãi về đất đai: Nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư thì được miễn 

tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, cụ thể như sau: 

- Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê để xây dựng công trình cấp nước 

bao gồm: Đất để xây dựng công trình khai thác và xử lý nước; đất xây dựng 

đường ống và công trình trên mạng lưới đường ống cấp nước và các công trình 

hỗ trợ quản lý, vận hành hệ thống cấp nước (nhà hành chính, nhà quản lý, điều 

hành, nhà xưởng, kho bãi vật tư, thiết bị). 

- Quỹ đất để xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung phải nằm trong 

kế hoạch sử dụng đất hàng năm theo quy hoạch cấp nước được phê duyệt. 

- Đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê được miễn tiền sử dụng đất, tiền 

thuê đất thì nhà đầu tư không được tính giá trị quyền sử dụng đất vào giá trị tài 

sản của dự án; không có quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, tặng, cho, cho thuê 

quyền sử dụng đất; không được thế chấp, bảo lãnh bằng quyền sử dụng đất để 

vay vốn; không được góp vốn bằng quyền sử dụng đất để hợp tác sản xuất, kinh 

doanh. Việc sử dụng đất được Nhà nước giao hoặc cho thuê phải đúng các quy 

định của pháp luật về đất đai, trường hợp sử dụng đất không đúng mục đích, 

không hiệu quả, Nhà nước sẽ thu hồi. 

2.3. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: Nhà đầu tư có thu nhập từ hoạt 

động quản lý, khai thác các công trình cấp nước sạch tập trung theo dự án được 

UBND tỉnh chấp thuận đầu tư, được áp dụng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp 

theo quy định hiện hành. 

2.4. Hỗ trợ giá nước sinh hoạt: Trên cơ sở giá nước sạch đề xuất của nhà 

đầu tư (tính đúng, tính đủ), nếu lớn hơn giá nước sạch do UBND tỉnh ban hành 

thì nhà nước xem xét hỗ trợ một phần giá nước chênh lệch theo hai hình thức: 

Hỗ trợ nhà đầu tư hoặc hỗ trợ tổ chức, cá nhân sử dụng giá sản phẩm nước sạch. 

2.5. Giải pháp hoàn trả ngân sách: Phần kinh phí hỗ trợ từ ngân sách nhà 

nước (hoặc có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước) để đầu tư xây dựng công trình 

cấp nước sạch tập trung tại các địa phương không thuộc địa bàn kinh tế - xã hội 

khó khăn, có khả năng thu đủ chi phí được hạch toán đầy đủ vào nguyên giá tài 

sản cố định và được hoàn trả ngân sách nhà nước bằng khấu hao tài sản cố định 

theo quy định hiện hành. 

V. NHU CẦU VỐN 

Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025: khoảng 1.074 tỷ đồng; trong đó: 

-  Vốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư: khoảng 766 tỷ đồng; 

- Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư: khoảng 173 tỷ đồng; 

- Vốn ngân sách các địa phương hỗ trợ đầu tư: khoảng 135 tỷ đồng; 

 (chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 
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VI. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Giải pháp về thông tin, tuyên truyền 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về vai trò của nước sạch với sức khỏe 

con người; vai trò, trách nhiệm của cộng đồng đối với việc gìn giữ và bảo vệ 

môi trường sống, tầm quan trọng của việc sử dụng nước sạch đối với sức khỏe 

của con người, đặc biệt là trẻ em; nâng cao trình độ, hiểu biết của người dân về 

nguyên nhân và nguồn gốc lây truyền một số bệnh liên quan đến việc sử dụng 

nước không hợp vệ sinh và môi trường bị ô nhiễm’ 

- Tăng cường công tác thông tin, truyền thông về cơ chế, chính sách của Đề 

án trên các phương tiện thông tin đại chúng, tại trụ sở chính quyền cấp huyện, xã. 

2. Đảm bảo nguồn nƣớc cung cấp cho các công trình 

- Nhà nước ưu tiên, cho phép sử dụng nguồn nước từ sông, suối tự nhiên để 

cung cấp nước cho các công trình cung cấp nước sinh hoạt sử dụng nguồn nước 

mặt. Đồng thời, khuyến khích các nhà đầu tư sử dụng nước từ các công trình 

thuỷ lợi để phục vụ cho mục đích cung cấp nước sinh hoạt; 

- Đối với khu vực không có nguồn cung cấp nước mặt, Nhà nước tạo điều 

kiện để các đơn vị chủ đầu tư được sử dụng nước ngầm để cung cấp nước sinh 

hoạt đảm bảo đúng các quy định của pháp luật và quản lý tài nguyên nước ngầm. 

3. Giải pháp về khoa học công nghệ 

- Đa dạng hóa các loại hình công nghệ cấp nước phù hợp với điều kiện tự 

nhiên, kinh tế, xã hội của từng địa bàn, đảm bảo phát triển bền vững; 

- Ưu tiên hỗ trợ cho các công trình khai thác và sử dụng hợp lý nguồn nước 

bằng công nghệ phù hợp, nâng cao chất lượng công trình và chất lượng nước; 

- Tăng cường công tác ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật trong thiết 

kế, thi công, vật liệu xây dựng để tăng khả năng đảm bảo cấp nước, tuổi thọ của 

hệ thống đường ống và công trình trên đường ống nhất là các cụm dân cư có mật 

độ cao.  

4. Giải pháp về huy động nguồn vốn 

- Ngân sách tỉnh, huyện, xã đầu tư trực tiếp và sử dụng lồng ghép các 

nguồn vốn từ các chương trình, đề án, dự án khác để thực hiện có hiệu quả nội 

dung Đề án; 

- Huy động nguồn vốn từ các tổ chức, cá nhân trực tiếp tham gia vào công 

tác đầu tư, quản lý công trình; 

- Huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện các nội dung Đề án. 

VII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Sở Xây dựng là cơ quan thường trực thực hiện Đề án, có trách nhiệm: 

- Căn cứ quy hoạch, kế hoạch phát triển cấp nước đã được phê duyệt và 

tình hình thực tế tại địa phương; xây dựng kế hoạch hàng năm, tổ chức thực hiện 
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và hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện các mục tiêu, nội dung, giải pháp 

của Đề án. 

- Kêu gọi các thành phần kinh tế đầu tư các công trình nước sạch phục vụ 

nông thôn đặc biệt là những vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn về nước 

sinh hoạt. 

- Chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành thành lập đoàn kiểm tra nghiệm 

thu xác nhận quy mô xây dựng từng công trình sau khi xây dựng hoàn thành làm 

cơ sở cho việc hỗ trợ từ ngân sách đối với nhà đầu tư.  

- Xây dựng kế hoạch tập huấn, hướng dẫn kỹ thuật khai thác, quản lý, vận 

hành công trình cho các tổ chức, cá nhân quản lý, khai thác vận hành công trình. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ các nhà đầu tư thực hiện các thủ tục liên quan đến 

rừng và đất lâm nghiệp để triển khai đầu tư công trình theo quy định. 

- Hướng dẫn, theo dõi, đánh giá và tổng hợp tình hình thực hiện tại các địa 

phương. Định kỳ 6 tháng, hàng năm báo cáo kết quả thực hiện gửi UBND tỉnh. 

2. Sở Tài chính 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn xem xét, thẩm định các phương án giá tiêu thụ nước sạch phù hợp với 

khung giá tiêu thụ nước sạch của tỉnh, của Trung ương ban hành. 

- Hướng dẫn việc lập hồ sơ, thủ tục hỗ trợ, quyết toán kinh phí hỗ trợ giá 

phù hợp với các quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Tổng hợp nhu cầu hỗ trợ giá nước sạch ghi vào kế hoạch ngân sách trình 

cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

3. Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn, Sở Tài chính, lập danh mục đầu tư các công trình cấp nước sạch trình Ủy 

ban nhân dân tỉnh phê duyệt để kêu gọi đầu tư trên địa bàn; tham mưu UBND 

tỉnh phân bổ nguồn vốn đầu tư các công trình nước sinh hoạt.  

- Tham mưu UBND tỉnh lồng ghép các nguồn vốn từ các chương trình, đề 

án, dự án khác có liên quan để thực hiện Đề án. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Thực hiện công tác quản lý Nhà nước về bảo vệ môi trường, quản lý tài 

nguyên nước, hướng dẫn nhà đầu tư lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, 

kế hoạch bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục giao đất, cho thuê đất, cấp 

giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định hiện hành của Nhà nước. 

- Hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện các thủ tục về cấp phép khai thác tài 

nguyên nước theo quy định. 
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5. Cục Thuế tỉnh: Thực hiện hướng dẫn, giải đáp chính sách thuế để hỗ trợ 

nhà đầu tư khi kê khai và thực hiện nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước theo quy định. 

6. Các sở, ngành liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo thực hiện 

các nội dung, giải pháp của Đề án trên địa bàn tỉnh. 

7. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố 

- Phối hợp với nhà đầu tư tổ chức thu hồi, đền bù, giải phóng mặt bằng khi 

triển khai dự án được UBND tỉnh phê duyệt. Vận động nhân dân hiến đất để xây 

dựng các tuyến đường ống dẫn nước và cấp nước của dự án. 

- Phổ biến cơ chế, chính sách đến các tổ chức, cá nhân và các nhà đầu tư có 

nhu cầu đầu tư sản xuất, kinh doanh nước sinh hoạt. 

- Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn và UBND cấp xã, thực hiện các biện 

pháp bảo đảm trật tự an toàn xã hội và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư 

trong suốt quá trình đầu tư, quản lý khai thác các công trình; đồng thời bảo đảm 

quyền lợi của người sử dụng, của cộng đồng. 

8. Tổ chức, cá nhân tham gia đầu tƣ và quản lý khai thác các công 

trình cấp nƣớc sạch 

- Nghiên cứu quy hoạch, kế hoạch cấp nước, danh mục đầu tư các công 

trình cấp nước tập trung để đăng ký tham gia. 

- Điều tra, khảo sát lập dự án đầu tư trình cấp có thẩm quyền phê duyệt. 

- Thực hiện thủ tục đề nghị cho thuê đất, hỗ trợ vốn và miễn giảm thuế. 

- Có trách nhiệm xây dựng, quản lý, khai thác, sửa chữa, nâng cấp và kinh 

doanh cấp nước sạch theo đúng dự án được UBND tỉnh chấp thuận đầu tư; thực 

hiện đúng cam kết cung cấp dịch vụ nước sạch cho người dân đảm bảo số lượng, 

chất lượng và giá bán nước sạch theo quy định./. 

 

 

 


