ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PTNT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 1020/SNN-TL

Tuyên Quang, ngày 03 tháng 6 năm 2022

V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử
tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Kính gửi:
- Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình;
- Hội đồng nhân dân xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình;
- Ủy ban nhân dân xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình.
Thực hiện Văn bản số 226/HĐND-VP ngày 30/5/2022 của Hội đồng nhân
dân tỉnh Tuyên Quang về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba,
Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XIX;
Thực hiện Văn bản số 1693/UBND-ĐTXD ngày 01/6/2022 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc giải quyết kiến nghị của cử tri sau kỳ họp thứ ba, Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XIX.
Trong đó có ý kiến cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình đề nghị: “Xem
xét có chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch, nước sinh hoạt được đầu
tư từ nguồn kinh phí Nhà nước đối với những hộ sống ở vùng có điều kiện kinh
tế - xã hội khó khăn, hộ nghèo, cận nghèo. Hiện nay, tiền nước sạch, nước sinh
hoạt phục vụ cho nhân dân giá 4.500 đồng/m3 là quá cao, hộ nghèo không có
điều kiện để trả tiền nước sinh hoạt hằng ngày”.
Sau khi kiểm tra, xem xét ý kiến của cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm
Bình, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có ý kiến như sau:
1. Về chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước sạch
Để đảm bảo việc cấp nước sạch nông thôn phục vụ nhu cầu sinh hoạt của
nhân dân, nhất là khu vực khó khăn về nguồn nước, vùng sâu, vùng xa. Hiện nay
UBND tỉnh đang thực hiện cơ chế cấp bù giá nước cho các đơn vị sản xuất kinh
doanh nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: Các đơn vị cấp
nước thực hiện xây dựng phương án giá nước theo hướng dẫn tại Thông tư số
44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung giá,
nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, gửi Sở Tài chính
thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định. Căn cứ theo điều kiện cụ thể
về kinh tế - xã hội của địa phương, thu nhập của người dân và thực tiễn hoạt
động sản xuất kinh doanh nước sạch của các đơn vị cấp nước trên địa bàn trong
từng thời kỳ, UBND tỉnh quyết định giá bán nước sạch sinh hoạt phù hợp với
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khả năng chi trả của người dân. Trường hợp giá bán nước sạch do UBND tỉnh
quyết định thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ theo quy định thì hàng năm
UBND tỉnh xem xét cấp bù từ ngân sách địa phương cho đơn vị cấp nước.
Tính đến thời điểm hiện tại có 02 đơn vị (Công ty Cổ phần cấp thoát nước
Tuyên Quang, Trung tâm Nước sạch và VSMT nông thôn) đã xây dựng phương
án giá nước đối với một số công trình nước sinh hoạt tập trung nông thôn do đơn
vị được giao quản lý, vận hành và được UBND tỉnh phê duyệt bảng giá nước
sinh hoạt nông thôn để áp dụng thu tiền sử dụng nước. Tuy nhiên bảng giá nước
ban hành luôn thấp hơn giá thành được tính đúng, tính đủ nên UBND tỉnh đã
thực hiện cơ chế hỗ trợ cấp bù giá nước từ ngân sách tỉnh cho các đơn vị cấp
nước theo quy định. Như vậy, chính sách hỗ trợ người dân sử dụng nước
sạch, nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh thông qua cơ chế cấp bù giá nước cho
đơn vị cấp nước khi giá bán nước sạch do UBND tỉnh quyết định thấp hơn giá
thành được tính đúng, tính đủ theo quy định nhằm giảm bớt khó khăn trong đời
sống của nhân dân tại khu vực nông thôn trên địa bàn tỉnh.
2. Giá bán lẻ nước sạch nông thôn
Theo quy định khung giá nước sạch nông thôn tại khoản 1, Điều 3, Thông
tư số 44/2021/TT-BTC ngày 18/6/2021 của Bộ Tài chính quy định về khung
giá, nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt. Cụ thể, giá tối
thiểu áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch nông thôn bình quân là 2.000
đồng/m3, giá tối đa áp dụng cho mức giá bán lẻ nước sạch nông thôn bình quân
là 11.000 đồng/m3.
Trên cơ sở nguyên tắc, phương pháp xác định giá nước sạch sinh hoạt, hiện
nay Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn đã xây dựng phương
án giá nước đối với Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Lập, huyện
Lâm Bình gửi Sở Tài chính thẩm định, trình UBND tỉnh phê duyệt giá nước, cụ
thể như sau:
- Giá thành sản xuất nước sạch được tính đúng, tính đủ là 49.839 đồng/m3.
- Mức đề xuất áp dụng giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt nông thôn cho các
hộ dân cư là 4.500 đồng/m3.
Như vậy, việc áp dụng mức giá bán lẻ nước sạch sinh hoạt nông thôn thuộc
Công trình cấp nước sinh hoạt tập trung xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình cho các
hộ dân cư (4.500 đồng/m3) thấp hơn giá thành sản xuất nước sạch được tính
đúng tính đủ (49.839 đồng/m3) là phù hợp với quy định hiện hành và mục tiêu
hướng tới nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ của các đơn vị quản lý khai thác
công trình cấp nước sinh hoạt nông thôn tập trung, đảm bảo sử dụng nước an toàn,
tiết kiệm, chuyển dần từ hình thức phục vụ cấp nước sang dịch vụ cấp nước, phát
huy tối đa năng lực của công trình, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của khách
hàng sử dụng nước và đơn vị cấp nước.
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Trong thời gian tới, đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Lâm Bình chỉ đạo Ủy
ban nhân dân xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình tuyên truyền vận động nhân dân
nâng cao nhận thức về sử dụng nước sạch tiết kiệm, đảm bảo hiệu quả.
Trên đây là nội dung trả lời của Sở Nông nghiệp và PTNT về ý kiến, kiến
nghị cử tri xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình. Đề nghị Hội đồng nhân dân và Ủy
ban nhân dân xã Xuân Lập, huyện Lâm Bình thông báo để cử tri được biết./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
(báo cáo)
- Lãnh đạo sở;
- Phòng KH-TC sở; (T/hợp)
- Chi cục Thuỷ lợi;
- Trung tâm NS&VSMTNT;
- Lưu: VT,TL. (V)
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