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năm 2020

V/v tham gia ý kiến giải quyết đề
nghị của các doanh nghiệp sản xuất
và cấp nước về phê duyệt giá nước
sạch tạm thời.

Kính gửi: Sở Tài chính Thanh Hóa.
Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nhận được Công văn số
3106/STC-TCDN ngày 19/4/2020 của Sở Tài chính về tham gia ý kiến giải
quyết đề nghị của các doanh nghiệp sản xuất và cấp nước về phê duyệt giá
nước sạch sinh hoạt tạm thời. Sở Nông nghiệp và PTNT có ý kiến như sau:
- Hiện nay, các nhà máy nước sạch nông thôn do doanh nghiệp tư nhân
đầu tư mới theo hình thức xã hội hóa trên địa bàn tỉnh mới đi vào hoạt động
khai thác từ năm 2018 trở lại đây, nhu cầu sử dụng nước những năm đầu còn
thấp do thu nhập người dân nông thôn chưa cao, nhiều khu vực người dân vẫn
sử dụng kết hợp với các nguồn nước truyền thống như giếng khoan, giếng
đào, bể chứa nước mưa trong sinh hoạt; công suất cấp nước của nhà máy mới
đạt khoảng 40÷60% công suất thiết kế. Việc xây dựng phương án giá nước
đảm bảo tính đúng, tính đủ các yếu tố chi phí sản xuất hợp lý trong quá trình
sản xuất và phân phối nước sạch theo chế độ chính sách hiện hành sẽ có mức
giá rất cao không phù hợp với khả năng chi trả của người dân, gây khó khăn
trong việc thẩm định phê duyệt giá nước riêng cho các nhà máy nước. Vì vậy,
đề nghị Sở Tài chính tham mưu báo cáo UBND tỉnh cho chủ trương xây dựng
giá nước sinh hoạt nông thôn trên địa bàn tỉnh để thuận tiện cho các nhà máy
nước nông thôn mới đi vào hoạt động chưa xây dựng được giá nước riêng của
nhà máy áp dụng.
- Về dự thảo văn bản báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh của Sở Tài chính:
+ Đề nghị Sở Tài chính điều chỉnh phạm vi cung cấp nước của 02 nhà
máy nước tại dự thảo Công văn do hiện nay một số xã đã đổi tên sau sáp nhập
tại Nghị quyết số 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 Ủy ban Thường vụ
Quốc hội như: xã Quảng Lợi, Quảng Lĩnh sáp nhập thành xã Tiên Trang; xã
Quảng Vọng sáp nhập vào xã Quảng Phúc.
+ Về đề nghị phê duyệt giá nước sạch tạm thời: Trong khi chờ chưa ban
hành giá nước sạch chính thức cho Nhà máy sản xuất và cấp nước An Bình,
nhà máy nước sản xuất và cấp nước sinh hoạt Miền Trung do Công ty Cổ
phần đầu tư cấp nước An Bình và Công ty cổ phần cấp nước Miền Trung
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cung cấp, nhằm tạo điều kiện tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp,
giúp doanh nghiệp có căn cứ thực hiện ký hợp đồng, thanh toán tiền cung cấp
dịch vụ nước sạch; đồng thời phù hợp với mặt bằng giá nước đang áp dụng
trên địa bàn huyện Quảng Xương có xét đến ảnh hưởng hậu dịch Covid-19
đến đời sống, sinh hoạt của người dân. Sở Nông nghiệp và PTNT thống nhất
với đề xuất của Sở Tài chính đề nghị báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh đồng ý cho
các nhà máy nước trên được áp dụng giá nước sạch tạm thời bằng 90% giá
nước bình quân được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 2918/QĐUBND ngày 01/8/2018 của Công ty cổ phần Cấp nước Thanh Hóa đang áp
dụng trên địa bàn huyện Quảng Xương.
Đề nghị Sở Tài chính xem xét, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Giám đốc Sở (để báo cáo);
- Lưu: VT, CCTL, Nhg(2).
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