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

về 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

Qua xem xét Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 20/9/2021 của UBND tỉnh về 
đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thay thế Nghị quyết số 04/2021/NQ-
HĐND ngày 13/01/2021 của HĐND 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 
và Công văn số 6477/UBND-KTN ngày 22/9/2021 của UBND tỉnh về đính chính 
điểm b, khoản 1, Điều 6, Mục II Tờ trình số 6375/TTr-UBND ngày 20/9/2021, Ban 
Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:

HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND ngày 13/01/2021 
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 (Nghị quyết 04) nhằm tiếp tục tạo cơ chế 
thu hút doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đầu tư công trình cấp nước sạch tập trung trên 
địa bàn 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 trên cơ sở đánh giá kết quả thực 
hiện cơ chế khuyến khích trong giai đoạn 2016 - 2020 tại Nghị quyết số 
180/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND 
ngày 28/9/2018. 

Tuy nhiên, qua 5 tháng triển khai thực hiện đã nảy sinh một số bất cập; cơ chế hỗ 
trợ theo Nghị quyết 04 chưa tạo được chuyển biến tích cực trong việc thu hút doanh 
nghiệp, tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư công trình cấp nước sạch. Mức hỗ trợ phát 
triển mạng lưới cấp nước theo cơ chế tại Nghị quyết 04 thấp hơn so với mức hỗ trợ đã 
được ban hành trong giai đoạn 2016 - 2020; đồng thời, cơ chế mới chỉ hỗ trợ phát 
triển mạng lưới đường ống cấp I, không hỗ trợ đường ống cấp II, III, dẫn đến khó kêu 
gọi nhà đầu tư đối với những khu vực có mật độ dân cư thưa thớt. Ngoài ra, một số 
địa phương đã đầu tư xây dựng Nhà máy nước (thuộc tài sản của Nhà nước) có nhu 
cầu đầu tư nâng cấp, mở rộng phạm vi cấp nước nhưng không thể kêu gọi được doanh 
nghiệp, tổ chức cá nhân tham gia đầu tư… 

Từ những thực tế phát sinh sau khi thực hiện cơ chế khuyến khích mới, tại kỳ 
họp lần này, UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định ban hành cơ chế hỗ trợ 
đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021 – 2025 thay thế cơ chế đã ban hành tại Nghị quyết số 04/2021/NQ-HĐND. Qua 
nghiên cứu, khảo sát thực tế tại một số địa phương, Ban nhận thấy nội dung trình lần 
này có sự thay đổi khá lớn so với quy định trước đây và điều chỉnh phần lớn các nội 
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dung đã được ban hành. Do đó, việc UBND tỉnh đề nghị ban hành nghị quyết mới  
thay thế Nghị quyết 04 là phù hợp, tạo thuận lợi trong việc triển khai thực hiện. 

So với cơ chế trước đây, cơ chế lần này có thay đổi lớn, mức hỗ trợ phát triển 
mạng lưới đường ống cấp I được nâng lên; bổ sung nội dung hỗ trợ phát triển mạng 
lưới đường ống cấp II, III, hỗ trợ chi phí đấu nối cho hộ gia đình; bổ sung đối tượng 
tham gia đầu tư hệ thống cấp nước theo hình thức đầu tư công tại các địa phương 
miền núi và các địa phương đồng bằng (trong trường hợp không kêu gọi được doanh 
nghiệp đầu tư theo cơ chế) … Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ 
bản thống nhất với nội dung do UBND tỉnh trình. Bên cạnh đó, Ban có một số ý kiến 
như sau:

- Về phân vùng thực hiện chính sách: Căn cứ Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 
04/6/2021 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt danh sách các khu vực III, khu 
vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 
- 2025 (Quyết định 861), một số huyện như Quế Sơn, Đại Lộc, Phú Ninh,… không 
còn nằm trong khu vực thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đối với 
huyện Núi Thành, trước đây theo Quyết định 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của 
Thủ tướng Chính phủ, Núi Thành có 5 xã nằm trong khu vực thuộc vùng đồng bào 
dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, theo Quyết định 861, Núi Thành hiện còn 
01 xã Tam Trà (thuộc khu vực I). 

Ngoài ra, đối với các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, theo 
Quyết định số 596/QĐ-TTg ngày 25/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ sửa đổi, bổ 
sung Điều 2 Quyết định số 131/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 về việc phê duyệt danh 
sách các xã ĐBKK vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016 - 2020 
(Quyết định 131) quy định: “Các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển và 
hải đảo khi được cấp có thẩm quyền công nhận lên phường, thị trấn hoặc đạt 
chuẩn nông thôn mới trong năm thì được tiếp tục thực hiện hỗ trợ đầu tư của 
Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020 đến 
hết năm; từ năm tiếp theo các xã này không còn trong danh sách các xã đặc biệt 
khó khăn vùng bãi ngang ven biển và hải đảo giai đoạn 2016-2020 theo Quyết 
định 131 và không thuộc diện hỗ trợ đầu tư của Chương trình mục tiêu quốc gia 
Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.”. Hiện nay, có 05 xã đã được công 
nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (xã Tam Tiến, Tam Hải, huyện Núi Thành; xã 
Bình Đào, Bình Hải, huyện Thăng Bình; xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên). Do 
vậy, Ban đề nghị chỉnh sửa phân vùng thực hiện chính sách đảm bảo phù hợp với 
các quy định trên, cụ thể việc phân vùng thực hiện chính sách được điều chỉnh như 
sau:

+ Vùng 1, gồm các xã thuộc thành phố Tam Kỳ, thành phố Hội An, thị xã 
Điện Bàn, huyện Núi Thành (trừ xã đảo, xã miền núi) và các thị trấn của các huyện 
đồng bằng;

+ Vùng 2, gồm các xã thuộc các huyện: Quế Sơn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Thăng 
Bình, Phú Ninh, trừ các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển.
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+ Vùng 3, gồm xã miền núi của huyện Núi Thành; các thị trấn, xã trung tâm 
của các huyện miền núi và các xã còn lại (trừ các xã thuộc Vùng 4);

+ Vùng 4, gồm các xã thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, các 
xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, các xã biên giới và xã đảo.

- Về phân vùng cấp nước, đề nghị UBND tỉnh khẩn trương rà soát quy hoạch, 
phân vùng cấp nước phù hợp; có giải pháp quản lý đối với các doanh nghiệp để 
tránh tình trạng độc quyền trong cung cấp nước sạch. Đồng thời, nghiên cứu thỏa 
thuận, cam kết giữa Nhà nước, doanh nghiệp và người dân trong cung cấp, sử dụng 
nước sạch.

- Đối với nội dung hỗ trợ chi phí đấu nối hộ gia đình, UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ 
1,0 triệu đồng/đấu nối đối với khu vực đồng bằng và 1,5 triệu đồng/đấu nối đối với 
khu vực miền núi. Ban đề nghị, việc hỗ trợ 1,0 triệu đồng/đấu nối áp dụng đối với các 
địa phương thuộc vùng 1 và vùng 2, hỗ trợ 1,5 triệu đồng/đấu nối áp dụng đối với các 
địa phương thuộc vùng 3 và vùng 4 theo phân vùng thực hiện chính sách. Ngoài ra, để 
đảm bảo cơ chế hỗ trợ này phát huy hiệu quả, tỷ lệ sử dụng nước sạch của người dân 
được nâng lên, tránh tình trạng sau khi hỗ trợ, người dân không tham gia sử dụng 
nước sạch, Ban đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xác định rõ nhu cầu, vận động người dân 
cam kết sử dụng nước sạch trước khi thực hiện đấu nối cho hộ gia đình.

 - Cơ chế hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung được 
ban hành nhằm mục tiêu nâng cao tỷ lệ người dân được sử dụng nước sạch. Do đó, 
để chính sách phát huy được hiệu quả, thiết thực và đi vào cuộc sống, Ban đề nghị 
UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về tầm 
quan trọng của nước sạch đối với sức khỏe của con người để người dân nâng cao ý 
thức trong việc sử dụng nước sạch, đảm bảo an toàn vệ sinh. Cùng với đó, tăng 
cường giám sát chất lượng nguồn nước, công trình cấp nước, quy trình sản xuất, 
truyền tải để đảm bảo nước sạch cung cấp cho người dân có chất lượng. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo rà soát các nhà máy nước hiện có, xây dựng 
phương án đầu tư, tổ chức quản lý, vận hành và tổ chức lựa chọn doanh nghiệp 
quản lý, vận hành nhà máy nước, đảm bảo theo đúng quy định pháp luật. 

- Về lâu dài, đề nghị UBND tỉnh nghiên cứu chủ thể đầu tư, quản lý các nhà 
máy nước trên địa bàn tỉnh, đảm bảo nâng cao hiệu quả quản lý, đáp ứng yêu cầu 
cung cấp nước sạch cho người dân.

Về dự thảo nghị quyết: Ban đề nghị điều chỉnh, bổ sung dự thảo nghị quyết theo 
ý kiến thẩm tra nên trên.

Tại Điều 7, Ban đề nghị điều chỉnh cụm từ “địa phương miền núi” thành “huyện 
miền núi”, “địa phương đồng bằng” thành “huyện đồng bằng, thị xã, thành phố”

Về tên gọi nghị quyết, Ban đề nghị điều chỉnh tên gọi để phù hợp với phạm vi 
điều chỉnh, cụ thể tên gọi nghị quyết, đề nghị điều chỉnh thành “Nghị quyết về quy 
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định cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập 
trung trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025”.

Về hiệu lực thi hành, Ban đề nghị bổ sung ngày hiệu lực thi hành vào dự thảo 
nghị quyết.

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, Đoàn ĐBQH ;
- UBND tỉnh;
- Các Ban của HĐND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Lưu VT, CTHĐND.

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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