
 

BÁO CÁO TÓM TẮT  

Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh đề nghị Hội 

đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh  

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 

 

Kính thưa các đồng chí chủ tọa kỳ họp, thưa quý vị đại biểu Hội đồng nhân 

dân tỉnh, các đồng chí tham dự kỳ họp! 

Thừa ủy quyền của UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng xin phép trình bày 

nội dung Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh đề nghị 

Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 

04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định cơ 

chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình 

I. TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT NGHỊ 

QUYẾT SỐ 04/2021/NQ-HĐND NGÀY 13/01/2021 

- UBND tỉnh đã ban hành quyết định số 705/QĐ-UBND ngày 17/3/2021  

về việc triển khai thực hiện 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;  

- Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết như sau: 

 +Đối với phát triển nhà máy nước: đã kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư các 

nhà máy nước, gồm: Nhà máy nước Nông Sơn, Nhà máy nước Bắc Trà My, Nhà 

máy nước Đại Tân. Một số nhà máy nước khác có nhu cầu đầu tư như Nhà máy 

nước Đông Giang, Nhà máy nước Tây Giang không kêu gọi được doanh nghiệp 

đầu tư. Ngoài ra, đối với một số nhà máy nước thuộc tài sản nhà nước đang 

được các địa phương quản lý có nhu cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp 

nước nhưng không thể kêu gọi doanh nghiệp đầu tư theo Cơ chế (do không có 

cơ chế cho doanh nghiệp đầu tư vào công trình của nhà nước); 

 +Đối với phát triển mạng lưới cấp nước: chưa kêu gọi được doanh 

nghiệp đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước. Việc kêu gọi đầu tư phát triển 

mạng lưới cấp nước chủ yếu tập trung khu vực đồng bằng (Điện Bàn, Núi 

Thành, Thăng Bình, Duy Xuyên,…), các khu vực này có nhu cầu phát triển mở 

rộng mạng lưới cấp nước ra các xã lân cận. Tuy nhiên, Nghị quyết 04 chỉ hỗ trợ 

đầu tư đường ống cấp I; đường ống cấp II, cấp III không được hỗ trợ đầu tư. 

Đồng thời, do đặc thù khu vực chưa có nước sạch chủ yếu nằm ở khu vực nông 

thôn, mật độ dân cư thấp, dân cư thưa thớt, xa đô thị nên hiệu quả đầu tư thấp.  

 Qua kiểm tra một số dự án đầu tư phát triển mạng lưới cấp nước thực hiện 

ở giai đoạn 2016-2020, hầu như tỷ lệ đấu nối sử dụng nước sạch thấp, mặc dù 

đường ống cấp nước đã ở phía trước nhà nhưng người dân không đấu nối sử 

dụng nước dẫn đến chưa phát huy hết hiệu quả của các dự án. Nguyên nhân chủ 

yếu do chi phí đấu nối cao (hơn 1,5 triệu đồng/đấu nối).  
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Do đó, cần thiết phải xem xét sửa đổi Nghị quyết 04 để khuyến khích thu 

hút các doanh nghiệp đầu tư, tạo cơ chế cho các địa phương có điều kiện nâng 

cấp, mở rộng phạm vi cấp nước đối với một số nhà máy nước thuộc tài sản nhà 

nước. Nội dung này đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn 

số 176/HĐND-VP ngày 27/7/2021. 

 Các nội dung đề xuất sửa đổi 

- Bổ sung cơ chế cho các địa phương đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải 

tạo nhà máy nước, phát triển mạng lưới đường ống cấp nước từ nguồn vốn ngân 

sách nhà nước; 

- Đề xuất tăng chi phí hỗ trợ đầu tư xây dựng đường ống cấp I, bổ sung hỗ 

trợ đầu tư mạng lưới đường ống cấp II, cấp III (ống dịch vụ); 

- Bổ sung hỗ trợ chi phí đấu nối, không thu tiền đấu nối của hộ gia đình Chi 

phí này không tính khấu hao để không làm tăng giá nước sạch, giảm chi trả tiền 

nước cho người dân. 

Xét thấy các nội dung điều chỉnh, bổ sung làm thay đổi nhiều nội dung, để 

thuận lợi trong quá trình thực hiện, đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 

Nghị quyết mới thay thế Nghị quyết 04. 

II. NỘI DUNG CƠ CHẾ  

Trên cơ sở các nội dung trên, UBND tỉnh đề xuất Hội đồng nhân dân tỉnh 

ban hành Nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công 

trình cấp nước sạch tập trung với các nội dung: 

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh 

Điều 2. Đối tượng áp dụng 

Điều 3. Điều kiện hỗ trợ 

  Các dự án đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch tập trung phải phù hợp 

với quy hoạch, kế hoạch cấp nước, thuộc danh mục đầu tư được Ủy ban nhân dân 

tỉnh phê duyệt và phải được Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư 

hoặc thống nhất chủ trương đầu tư. 

Điều 4. Mục tiêu đến năm 2025 

1. 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, 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. 

2. Mục tiêu cụ thể: 

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

thị loại V đạt 70%. 
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b) Trên 60% dân số nông thôn được sử dụng nước sạch đạt tiêu chuẩn quy định. 

 Điều 5. Quy định về phân vùng thực hiện chính sách 

1. Vùng 1, gồm các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 

Điện Bàn, huyện Núi Thành (trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven 

biển, xã đảo, các xã miền núi của huyện Núi Thành) và các thị trấn các huyện 

đồng bằng. 

2. Vùng 2, gồm các xã thuộc các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, 

Thăng Bình, Phú Ninh (trừ các xã miền núi của các huyện Quế Sơn, Đại Lộc, 

các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển); 

3. Vùng 3, gồm các xã miền núi các huyện đồng bằng: Quế Sơn, Núi 

Thành, Đại Lộc; các thị trấn, xã trung tâm các huyện miền núi và các xã còn lại 

(trừ các xã thuộc Vùng 4); 

4. Vùng 4, gồm các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu 

số và miền núi, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và các xã biên 

giới, xã đảo. 

Điều 6. Chính sách ưu đãi khuyến khích đầu tư 

1. Hỗ trợ nguồn vốn đầu tư cho các doanh nghiệp được giao làm chủ đầu tư 

các dự án đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung: 

a) Đối với công trình xây dựng nhà máy, hệ thống xử lý nước sạch mức hổ 

trợ được tính theo từng vùng và công suất nhà máy (theo bảng chi tiết) 

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, Số Km từng loại đường ống và điều kiện 

kinh tế - xã hội địa phương (theo bảng chi tiết) 

2. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp thực hiện đầu tư: 

Theo tổng mức hỗ trợ đầu tư ngân sách các cấp hỗ trợ theo tỉ lệ như sau: 

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

10%, ngân sách cấp huyện hỗ trợ 90%. 

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

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

huyện hỗ trợ 50%.  

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

hỗ trợ 10%. 

3. Ưu đãi về đất đai, ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp: 

 Thực hiện theo quy định pháp luật hiện hành. 

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 Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành thì nhà nước xem xét 
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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. 

5. Giải pháp hoàn trả ngân sách:  

Phần kinh phí hỗ trợ 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, trừ chi phí đấu nối hộ gia đình. 

Điều 7. Đầu tư công 

Thực hiện đầu tư bằng hình thức đầu tư công đối với các dự án đầu tư hệ 

thống cấp nước tại các địa phương miền núi và các địa phương đồng bằng không 

kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư theo cơ chế: 

a) Đối với các địa phương miền núi: NS tỉnh bố trí 100% vốn đầu tư dự án. 

b) Đối với các ĐP đồng bằng không kêu gọi được doanh nghiệp đầu tư: 

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

trợ 50% tổng mức đầu tư dự án, 50% còn lại ngân sách huyện tự cân đối. 

Các địa phương cấp huyện tự cân đối ngân sách: NS cấp huyện bố trí 100% 

c) Các dự án đầu tư theo hình thức đầu tư công thực hiện theo đúng trình tự, 

thủ tục đầu tư theo quy định của pháp luật hiện hành. 

 Điều 8. Nguồn vốn và thời gian thực hiện 

1. Thời gian thực hiện: Từ năm 2021 đến năm 2025. 

2. Tổng nhu cầu vốn giai đoạn 2021-2025: Khoảng 843,38 tỷ đồng; trong đó: 

a) Vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ đầu tư: Khoảng 390,78 tỷ đồng; 

b) Vốn ngân sách các địa phương hỗ trợ đầu tư: Khoảng 79,71 tỷ đồng; 

c) Vốn kêu gọi doanh nghiệp đầu tư: Khoảng 372,89 tỷ đồng; 

Điều 9. Xử lý chuyển tiếp 

Điều 10. Tổ chức thực hiện 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, thông qua. 

Xin trân trọng cảm ơn. 

 

 

 

 

 

 


