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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ
thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa Huỳnh
Ngày 13/5/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính - Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp giải quyết tồn tại, vướng mắc, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện dự án Hệ thống cấp nước sạch phục vụ Khu dân cư Sa
Huỳnh. Dự họp có lãnh đạo các sở, ngành: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên
và Môi trường, Xây dựng, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND huyện Đức Phổ, các phòng ban
chuyên môn của huyện và Chủ tịch UBND xã Phổ Thạnh và Công ty Cổ
phần Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh (nhà đầu tư)
Sau khi nghe nhà đầu tư báo cáo các nội dung còn tồn tại, vướng mắc
của dự án; ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, Phó Chủ tịch Thường
trực UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh được
UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư tại Quyết định số 2144/QĐ-UBND
ngày 01/12/2015; đến nay, đã quá thời hạn nhưng dự án chưa đi vào hoạt
động và khai thác. UBND tỉnh nhận thấy việc chậm trễ tiến độ của dự án do
nhiều nguyên nhân, trong đó, nguyên nhân khách quan chủ đạo là nguồn nước
cấp từ dự án hồ Chứa nước Cây Xoài do UBND huyện Đức Phổ làm chủ đầu
tư đến nay vẫn chưa hoàn thành nên nhà đầu tư chưa đủ cơ sở tập trung đầu
tư. Do đó, UBND tỉnh thống nhất về nguyên tắc việc nhà đầu tư lập lại hồ sơ
điều chỉnh (hoặc lập lại hồ sơ quyết định chủ trương đầu tư mới) Dự án Hệ
thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh theo quy định, gửi Sở Kế
hoạch và Đầu tư thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, quyết định.
2. Để đủ cơ sở UBND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt điều chỉnh
(hoặc quyết định chủ trương đầu tư mới) dự án Hệ thống cấp nước sạch phục
vụ khu dân cư Sa Huỳnh, yêu cầu nhà đầu tư hoàn chỉnh lại hồ sơ dự án với
một số yêu cầu sau:
a) Xác định cụ thể căn cứ áp dụng chính sách ưu đãi, theo nguyên tắc:
dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau cho từng
nội dung, hạng mục của dự án theo quy định của pháp luật hiện hành trong
cùng một thời gian thì nhà đầu tư được lựa chọn áp dụng 01 mức hỗ trợ có lợi
nhất.
b) Khẩn trương xây dựng phương án giá nước cụ thể, gửi Sở Tài chính
thẩm định và trình UBND tỉnh xem xét, thỏa thuận.
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c) Lập phương án thiết kế với phương án tuyến ống tối ưu nhất; chất
lượng nước sạch phải đảm bảo tiêu chuẩn theo yêu cầu của Bộ Y tế; giai đoạn
1 với công suất 2500m3/ngày/đêm chỉ xác định nguồn cấp nước từ hồ Cây
Xoài. Giai đoạn 2 nghiên cứu nguồn cấp nước tại Hồ chứa nước Cây Khế
hoặc từ nguồn khác.
d) Do tính chất cấp bách của dự án, cho phép nhà đầu tư thực hiện song
song hoặc lồng ghép các thủ tục về đất đai, môi trường, xây dựng theo quy
định tại Điểm 2, Điều 16, Nghị định số 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018.
3. Yêu cầu UBND huyện Đức Phổ:
a) Lập điều chỉnh lại nhiệm vụ Hồ chứa nước Cây Xoài để phù hợp với
việc triển khai dự án hệ thống cấp nước sạch phục vụ khu dân cư Sa Huỳnh
với công suất thiết 2.500m3/ngày.đêm và đảm bảo cấp nước cho đất sản xuất
nông nghiệp; hoàn thành trong tháng 5/2019.
b) Có văn bản cam kết tiến độ hoàn thành dự án Hồ chứa nước Cây
Xoài để nhà đầu tư mạnh dạn đầu tư và chủ động trong phương án kinh
doanh.
c) Xác định rõ nguồn gốc đất khu đất 588m2 nằm trong Cụm Công
nghiệp Sa Huỳnh có đủ điều kiện giao nhà đầu tư hay không; báo cáo UBND
tỉnh và thông tin cho Nhà đầu tư để nhà đầu tư sớm hoàn chỉnh các thủ tục về
đất đai.
4. Do tính chất cấp bách của dự án để kịp thời phục vụ nhu cầu nước
sạch trong sinh hoạt và sản xuất của bà con nhân dân xã Phổ Thạnh, huyện
Đức Phổ; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành liên quan, UBND huyện Đức
Phổ khẩn trương giải quyết các thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho
nhà đầu tư sớm hoàn thành dự án, kịp thời khai thác, vận hành vào cuối năm
2019.
Nay thông báo kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh để
các sở, ngành, đơn vị có liên quan biết, triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TTTU (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ngành: Xây dựng, Tài chính,
TN-MT, Kế hoạch và Đầu tư, NN-PTNT;
- UBND huyện Đức Phổ;
- UBND xã Phổ Thạnh;
- Công ty CP Dịch vụ cấp nước Sa Huỳnh;
- VPUB: CVP, PCVP, KTTH,CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.169
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