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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh

về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện 
giảm giá nước sạch năm 2020 do đại dịch Covid-19

Qua xem xét Tờ trình số 8388/TTr-UBND, ngày 24/11/2021 của UBND tỉnh 
về hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch 
năm 2020 do đại dịch Covid-19, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo 
HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Thực hiện Công văn số 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 của Văn phòng 
Chính phủ, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 2880/UBND-KTTH ngày 
28/5/2020 quy định việc giảm giá nước sinh hoạt trong thời hạn 03 tháng kể từ tháng 
5/2020 đến hết tháng 7/20201. Tại kỳ họp lần này, UBND tỉnh 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 năm 2020 thông qua hỗ trợ cho các Công ty 
cung cấp nước đã thực hiện giảm giá nước năm 2020 với số tiền là 1.610.000.000 
đồng (Một tỷ sáu trăm mười triệu đồng).

Ban nhận thấy, UBND tỉnh đề xuất hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người 
dân với mức hỗ trợ bằng 36,91% trên tổng mức giảm doanh thu của các đơn vị 
cung cấp nước đã thực hiện giảm giá nước năm 2020 theo chủ trương của Thủ 
tướng Chính phủ, UBND tỉnh và việc xác định số doanh thu sụt giảm đã được Sở 
Tài chính kiểm tra thực tế hóa đơn tiền nước 03 tháng của năm 2020 (tháng 5, 6, 7) 
của các đơn vị cung cấp nước2. Việc hỗ trợ giảm giá nước sinh hoạt cho người dân 
ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 là cần thiết, phù hợp với chủ trương của thủ tướng 
Chính phủ và đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất về nguyên tắc tại Công 
văn số 317/HĐND-VP ngày 02/11/2021. Do vậy, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND 
tỉnh kính đề nghị HĐND tỉnh xem xét, quyết định hỗ trợ 1.610.000.000 đồng (Một 
tỷ sáu trăm mười triệu đồng) từ nguồn dự phòng ngân sách tỉnh năm 2021 để thực 

1 Với 02 mức giảm: (1) 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 Cổ phần BOO nhà máy nước 
Phú Ninh và Công ty Cổ phần Phát triển đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng; (2) Giảm 5% so với giá 
đang áp dụng (giá trước thuế) đối với các đơn vị cung cấp nước còn lại.
2 Theo Báo cáo của UBND tỉnh: 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 của các đơn vị cung cấp nước thực hiện do giảm giá là 39.260.056.431 
đồng. Như vậy, nếu không thực hiện giảm giá thì doanh thu của các đơn vị là 43.622.284.922 đồng, số doanh thu 
đơn vị giảm do thực hiện giảm giá là 4.362.228.491 đồng. Trong đó: (1) Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng 
Nam: doanh thu do giảm giá nước là 36.488.339.342 đồng, nếu không thực hiện giảm giá thì doanh thu của Công ty 
là 40.542.599.268 đồng, số doanh thu Công ty giảm do thực hiện giảm giá nước là 4.054.259.926 đồng; (2) Công ty 
Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng: doanh thu do giảm giá nước là 
2.771.717.089 đồng, số doanh thu Công ty nếu không thực hiện giảm giá nước là 3.079.685.654 đồng, số doanh thu 
Công ty giảm do thực hiện giảm giá nước là 307.968.556 đồng.
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hiện chủ trương giảm giá nước sinh hoạt cho người dân năm 2020 thông qua phương 
thức hỗ trợ cho các Công ty cung cấp nước đã thực hiện giảm giá nước năm 2020. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về hỗ 
trợ doanh nghiệp sản xuất, cung cấp nước sạch thực hiện giảm giá nước sạch năm 
2020 do đại dịch Covid-19 (Công ty Cổ phần Cấp thoát nước Quảng Nam, Công ty 
Cổ phần Phát triển Đô thị và Khu công nghiệp Quảng Nam – Đà Nẵng), kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:
- TT HĐND; UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.
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