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

về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025

Qua xem xét Tờ trình số 7072/TTr-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh, 
đề án và dự thảo Nghị quyết về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình 
cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh, Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

Trong giai đoạn 2016-2020, HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 
180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 về cơ chế khuyến khích đầu tư xây dựng các 
công trình cấp nước sách tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020 và Nghị 
quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 về sửa đổi, bổ sung Điều 3 Nghị 
quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh, nhằm tạo cơ chế 
để thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư các công trình cấp nước sạch tập trung, 
nâng công suất, mở rộng phạm vi cấp nước cho một số vùng, dự án trọng điểm trên 
địa bàn tỉnh, đáp ứng nhu cầu sử dụng nước sạch ngày càng cao của Nhân dân. Sau 05 
triển khai thực hiện nghị quyết, kết quả đạt được còn khá khiêm tốn, mục tiêu cấp 
nước sạch khu vực đô thị, nông thôn không đạt chỉ tiêu theo nghị quyết đề ra. Chỉ 02 
nhà máy được đầu tư, nâng công suất với năng lực cấp nước tăng thêm 55.000 
m3/ng.đêm; mở rộng mạng lưới cấp nước chủ yếu ở một số địa bàn thuận lợi là khu 
vực đô thị, vùng phụ cận đô thị ở một số địa phương: Điện Bàn, Núi Thành, Tam Kỳ, 
với chiều dài đường ống cấp nước tăng thêm 280 km. Điều đáng quan tâm, số người 
dân được cấp nước sạch chỉ tăng thêm khoảng 50.000 người. Việc kêu gọi đầu tư cấp 
nước cho khu vực nông thôn, miền núi đang gặp nhiều khó khăn, mặc dù HĐND tỉnh 
đã điều chỉnh cơ chế nâng mức hỗ trợ; bên cạnh đó, chưa có nhà đầu tư tham gia đầu 
tư xây dựng công trình nước sạch tập trung ngoài Công ty Cổ phần cấp thoát nước 
Quảng Nam, Công ty Cổ phần BOO nhà máy nước Phú Ninh. Những hạn chế nêu 
trên có nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có nguyên nhân quy hoạch cấp nước, 
phân vùng cấp nước trên địa bàn tỉnh đến nay chưa được cấp có thẩm quyền phê 
duyệt, làm cơ sở để lựa chọn nhà đầu tư, đơn vị cấp nước.

Đến nay, Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015, Nghị quyết 
số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh đã hết liệu lực theo thời 
gian. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế khuyến khích 
đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sách tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025 là phù hợp trong tình hình hiện nay, nhằm tiếp tục tạo cơ chế thu hút các 
doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn 
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tỉnh, góp phần nâng cao chỉ tiêu người dân sử dụng nước sạch đến năm 2025, nhất 
là đối với khu vực nông thôn, miền núi.

So với quy định trước đây, cơ chế lần này có thay đổi về vùng hỗ trợ (từ 5 vùng 
giảm còn 4 vùng); cơ chế hỗ trợ đầu tư được tính mức hỗ trợ theo công suất 
m3/ng.đêm (đối với việc xây dựng, nâng cấp, cải tạo nhà máy, hệ thống xử lý nước 
sạch) và theo km đường (đối với việc xây dựng đường ống cấp I) nhằm thuận lợi cho 
việc xác định số tiền hỗ trợ đầu tư dự án. Cơ cấu nguồn vốn hỗ trợ giữa ngân sách 
cấp tỉnh và ngân sách cấp huyện không thay đổi. Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân 
sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nội dung của đề án. Ngoài ra, Ban có một số 
kiến nghị như sau:

- Về phân vùng hỗ trợ: Đề nghị xem xét phân cụ thể đối với vùng 2, gồm 
những khu vực nông thôn các huyện đồng bằng: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, 
Thăng Bình, Phú Ninh.

- Về cơ chế ưu đãi đất đai, ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Ban đề nghị 
thực hiện theo đúng quy định pháp luật hiện hành.

- Về tổng mức đầu tư: Ban đề nghị cơ quan chuyên môn xem xét các danh 
mục công trình dự kiến đầu tư trong giai đoạn 2021-2025, trong đó bổ sung số km 
đường ống dự kiến đầu tư tại các huyện: Tây Giang, Đông Giang, Đại Lộc, Quế 
Sơn, Hiệp Đức, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam Trà My, Nông Sơn; đồng thời tính 
toán lại tổng vốn đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư dự kiến thực hiện.

- Trong quá trình tổ chức thực hiện nghị quyết, Ban Kinh tế - Ngân sách 
HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác 
tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân tích cực tham gia sử dụng nước 
sạch. Mặc khác, tập trung rà soát quy hoạch và phân vùng cấp nước, đơn giản hóa 
các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi thu hút các doanh nghiệp, tổ chức, 
cá nhân tham gia đầu tư đồng bộ các công trình cấp nước sạch trên địa bàn tỉnh, 
tránh tình trạng độc quyền trong cung cấp nước sạch. Tăng cường công tác quản lý 
các nguồn cung cấp nước cho các nhà máy, hệ thống xử lý nước nhằm đảm bảo 
tuyệt đối về an ninh nguồn nước.

Đối với những địa bàn khó khăn, khu vực miền núi cao, đề nghị tiếp tục 
nghiên cứu thêm phương án đầu tư các công trình theo hình thức đầu tư công với 
cơ chế quản lý và mức hỗ trợ ngân sách tỉnh phù hợp nhằm từng bước đảm bảo 
cung cấp nước sạch cho người dân trong vùng. 

Về dự thảo nghị quyết: Trên cơ sở nội dung thẩm tra nêu trên, Ban đề nghị cơ 
quan soạn thảo hoàn chỉnh lại dự thảo nghị quyết, đảm bảo về thể thức, kỹ thuật 
trình văn bản theo quy định. Ngoài ra, bổ sung các phụ lục về danh mục các công 
trình dự án đầu tư mới, nâng cấp nhà máy nước, chỉ tiêu phát triển mạng lưới 
đường ống cấp nước tại các địa phương vào dự thảo nghị quyết.
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Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về cơ 
chế khuyến khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sách tập trung trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2021-2025, kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Các Ban HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- CPVP; các Phòng;
- Lưu VT, TH.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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