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Đề xuất chủ trương đầu tư (hiệu chỉnh)
Dự án: Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp 
chôn lấp hợp vệ sinh

Địa điểm: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản 

lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/01/2021 của Chính phủ về quản 

lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 04/6/2020 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư số 25/2019/TT-BTNMT ngày 31/12/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 
40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 
các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường và quy 
định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường;

Căn cứ Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18/12/2006 của Bộ Tài 
nguyên và Môi trường về việc bắt buộc áp dụng tiêu chuẩn Việt Nam về môi trường;

Căn cứ Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh về 
phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng 
đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 2202/QĐ-UBND ngày 12/8/2020 của UBND tỉnh về 
phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch 
chung thị trấn Núi Thành mở rộng (Đô thị Núi Thành), giai đoạn đến năm 2025 và 
năm 2030;

Công văn số 5709/UBND-KTN ngày 30/9/2020 của UBND tỉnh giao nhiệm 
vụ triển khai thực hiện các dự án trong Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam tại 
địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành;

Căn cứ Thông báo số 354/TB-UBND ngày 20/8/2021; Thông báo số 373/TB-
UBND ngày 27/8/2021; Thông báo số 456/TB-UBND ngày 08/10/2021    của 
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UBND tỉnh Quảng Nam về việc thông báo Kết luận của đồng chí Trần Văn Tân - 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

Căn cứ Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng 
kèm theo đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải 
rắn Nam Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi thành;

Căn cứ Công văn số 8080/UBND-TH ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu 
xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải của Bãi chôn lấp chất thải 
rắn số QCVN 25: 2009/BTNMT;

Căn cứ Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về nước thải công nghiệp số QCVN 40: 
2011/BTNMT;

Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261:2001 – Bãi chôn lấp 
chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế;

Căn cứ Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN – 6705:2009 Chất thải rắn 
thông thường – Phân loại; 

Sở Tài nguyên và Môi trường kính trình UBND tỉnh Quảng Nam, Sở Kế hoạch 
và Đầu tư tỉnh Quảng Nam Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Khu xử lý chất 
thải rắn Nam Quảng Nam; Hạng mục: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 
phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh (sau đây gọi tắt là dự án) với các nội dung 
chính sau:

A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; hạng mục: Khu 

xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh.
2. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.
5. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 155.997.891.000 đồng (Bằng chữ: Một 

trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi mốt ngàn 
đồng).

6. Nguồn vốn thực hiện: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
7. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.
8. Các thông tin khác: Không.
B. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN
I. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện dự án đầu tư, đánh giá 

về sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư
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1. Sự cần thiết đầu tư của dự án:
Theo Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, 
định hướng đến năm 2030; theo đó đến năm 2022 các Khu xử lý rác thải liên vùng 
cấp tỉnh đã lấp đầy (Khu xử lý Đại Hiệp sẽ đóng cửa vào 6/2021, Khu xử lý rác Tam 
Xuân 2 sẽ đóng cửa vào tháng 12/2023). Để giải quyết nhu cầu xử lý rác thải cho 
các địa phương phía Nam của tỉnh Quảng Nam, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường 
cho cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển 
kinh tế xã hội của địa phương.

2. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư:
Phù hợp với quy hoạch được phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND 

ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Đề án quản lý chất 
thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Công văn số 
3996/UBND-KTN ngày 17/7/2020 về việc đề xuất triển khai dự án Nhà máy xử lý 
chất thải rắn sinh hoạt Nam Quảng Nam tại khu vực Núi Trà, xã Tam Nghĩa, huyện 
Núi Thành và Quyết định số 3305 /QĐ-UBND ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 
Quảng Nam về việc Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng 
kèm theo đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải 
rắn Nam Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi thành;

II. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư dự án
1. Mục tiêu của dự án:
- Nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt cho các địa phương phía 

Nam của tỉnh Quảng Nam, đảm bảo vệ sinh, an ninh môi trường cho các khu vực 
bao gồm: cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp nhằm thu hút đầu tư 
phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

- Thay thế cho Khu xử rác thải sinh hoạt tại xã Tam Xuân II dự kiến sẽ đóng 
cửa vào tháng 12/2023.

2. Quy mô và giải pháp thiết kế:
2.1 Quy mô đầu tư:
- Bồi thường giải phóng mặt bằng khu chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt bằng 

phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh với diện tích 15,8 ha.
- Đầu tư xây dựng khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn 

lấp hợp vệ sinh có diện tích 15,8 ha với công suất xử lý rác thải 350 tấn/ngày đêm 
đảm bảo theo đảm bảo các Quy chuẩn QCVN 25:2009/BTNMT và QCVN 40: 
2011/BTNMT  và các Tiêu chuẩn thiết kế bãi chôn lấp chất thải rắn số TCXDVN 
261:2001 và số TCVN 6696:2009; 

2.2. Giải pháp thiết kế: 
Triển khai thực hiện đảm bảo theo Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ 

án Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải rắn Nam 
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Quảng Nam tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi thành được UBND tỉnh Quảng Nam phê 
duyệt tại Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 12/11/2021, bao gồm các hạng mục 
sau:

a) Khu chôn lấp:
- Ô chôn lấp rác thải có thu gom nước ngầm và nước rỉ rác riêng biệt với diện 

tích là 6,6 ha đảm bảo Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCXDVN 261:2001 – Bãi 
chôn lấp chất thải rắn – Tiêu chuẩn thiết kế; bao gồm các hạng mục sau:

+ Đào, đắp đê xung quanh ô chôn lấp.
+ San nền đáy hố chôn lấp.
+ Lót bạt đáy hố chôn lấp.
+ Xây dựng hệ thống thoát nước ngầm.
+ Xây dựng hệ thống thu gom nước rỉ rác (lớp lọc nước rỉ rác, giếng thu, hố 

ga, ống thu gom...)
b) Khu xử lý nước rác:
- Khu xử lý nước rỉ rác: Bao gồm trạm bơm nước rỉ rác lên hệ thống xử lý; 

công trình xử lý nước rỉ rác bằng bê tông cốt thép; ô chứa bùn thải; quy mô công 
suất công trình xử lý nước rỉ rác tối thiểu 800m3/ngày đêm bằng công nghệ Hóa lý 
kết hợp sinh học, được phân kỳ đầu tư ở giai đoạn này là: Đầu tư hạng mục xây dựng 
hệ thống 800 m3/ngày.đêm, phần thiết bị thi công lắp đặt cho phân kỳ 1 với công 
suất 400 m3/ngày.đêm (từ năm 2022-2023) và tiếp tục đầu tư phần thiết bị thi công 
lắp đặt cho phân kỳ 2 với công suất 400 m3/ngày.đêm (từ năm 2024-2025). Tiêu 
chuẩn nước đầu ra đảm bảo đạt chất lượng cột B2 theo QCVN 25:2009/BTNMT và 
một số chỉ tiêu của cột B theo QCVN 40:2011/BTNMT.

c) Các hạng mục hạ tầng phụ trợ:
- Nhà điều hành, nhà nghỉ cho nhân viên: Công trình cấp 4, kết cấu móng, trụ, 

dầm, giằng, bằng bê tông cốt thép, tường xây gạch không nung, mái đổ sàn lợp tôn 
chống nóng, tô trát sơn màu, nền lát gạch, bố trí hệ thống cấp điện cấp nước theo 
tiêu chuẩn. Diện tích sàn khoảng 400m2. Ngoài ra bố trí công trình phụ trợ.

- Trạm cân xe: Bố trí trạm cân trọng tải 80 tấn.
- Khu nhà để xe, trạm rửa xe, xưởng sửa chữa, bảo dưỡng, khu dụng cụ: Diện 

tích khoảng 800m2, kết cấu nhà khung xương bằng sắt thép, mái lợp tôn. Nước rửa 
xe sẽ được thu gom về hệ thống xử lý nước rỉ rác.

- Hàng rào và cây xanh: Xây dựng cổng, hàng rào bằng bê tông cốt thép kết 
hợp xây gạch và rào lưới thép gai để ngăn cách, bảo vệ khu vực dự án. Đồng thời, 
trồng cây xanh để tạo cảnh quan và hệ thống cây xanh cách ly được bố trí bao quanh 
khu xử lý bãi chôn lấp, khu vực ngăn cách với khu điều hành và nhà ở công nhân.

- San nền, kè gia cố mái taluy (kè chắn đất và kè suối): San nền theo hướng 
chủ đạo từ Đông Nam sang Tây Bắc, cơ bản bám sát vào địa hình tự nhiên, diện tích 
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san nền 6,6 ha. Gia cố kè và taluy dương bằng rọ đá, bê tông kết hợp trồng cỏ xung 
quanh khu xử lý chống sạt lở.

- Hệ thống thoát nước mưa: Xây dựng các mương hở quanh khu vực dự án và 
dọc theo các tuyến kè để thu nước mưa, nước mặt, sau đó gom về giếng thu, tách 
riêng hoàn toàn với hệ thống thoát nước thải.

- Hệ thống đường giao thông:
* Giao thông đối ngoại:
+ Đường trục chính bên trong công trình có mặt cắt 1-1, quản lý lộ

giới 16,5 m = (4,5 vỉa hè + 7,5 mặt đường + 4,5 vỉa hè) m, L= 588.11m và 2-2 quản 
lý lộ giới 12,0 m = (3,0 vỉa hè + 6,0 mặt đường+ 3,0 vỉa hè) m, L= 326.40m.

+ Kết cấu mặt đường BTXM.

+ Bãi đỗ xe: Bãi xe có diện tích khoảng 1.200 m2.
* Giao thông nội bộ:
+ Các tuyến giao thông nội bộ của các khu xử lý rác thải kết nối liên

hoàn với nhau đảm bảo việc vận chuyển, đi lại thuận tiện, an toàn.
+ Mặt cắt: B=3,5 m, L=1.507m.
+ Kết cấu mặt đường BTXM.
* Đường dân sinh:
+ Gồm mặt cắt: B= 3,5 m (mặt đường), L=1.010,2m.
+ Kết cấu đường đất.
- Hệ thống cấp nước sinh hoạt: Đầu tư tuyến ống nước sạch từ hệ thống cấp 

nước sạch của huyện về khu xử lý. Thiết kế mạng hỗn hợp, sử dụng đường ống 
HDPE để bố trí dọc theo các trục đường và các đường ống phân phối nước đến từng 
công trình.

- Cấp nước PCCC: Họng chữa cháy được đặt trên các tuyến đường ống chính 
có đường kính ống D 110mm; đặt cách nhau khoảng 100m đối với các khu trung 
tâm, và không quá 150m đối với các khu vực còn lại.

- Hệ thống điện: Đầu tư đường dây trung thế với chiều dài khoảng 3km và 
trạm biến áp 400kVA phục vụ cho vận hành trạm xử lý nước rỉ rác và cấp điện sinh 
hoạt cho nhân viên vận hành khu xử lý.

- Khu vực chứa chất phủ bề mặt: Được thiết kế theo vị trí quy hoạch được 
duyệt với khối lượng đất phủ ước tính khoảng 20-25% khối lượng chất thải.

- Khu phân loại chất thải rắn: Mỗi ô chôn lấp bố trí 1 khu vực phân loại chất 
thải rắn với diện tích mỗi khu rộng khoảng 900m2, Kết cấu móng bằng BTCT, kết 
cấu nhà khung xương bằng sắt thép, mái lợp tôn, nền bằng bê tông xi măng, trong 
mỗi khu nhà bố trí mương thu gom nước rỉ rác dẫn về  hệ thống xử lý nước rỉ rác.
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- Hồ chứa nước rỉ rác trong trường hợp bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý nước 
rỉ rác.

III. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân 
đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các vốn ngồn vốn, nguồn lực khác 
để thực hiện dự án:

1. Cơ sở lập tổng mức:
- Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hướng dẫn 

một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
- Các văn bản hiện hành của Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng;
2. Tổng mức đầu tư dự kiến: 155.997.891.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

năm mươi năm tỷ, chín trăm chín mươi bảy triệu, tám trăm chín mươi mốt ngàn 
đồng). Trong đó:

TT Khoản mục chi phí Giá trị dự toán sau 
thuế

1 Chi phí xây dựng 96.984.413.000
2 Chi phí thiết bị (hệ thống xử lý nước rỉ rác) 17.559.049.000
3 Chi phí quản lý dự án 1.823.532.000
4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 6.055.464.000
5 Chi phí khác 4.231.369.000
6 Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng 15.810.000.000
7 Chi phí dự phòng 13.534.064.000

 Tổng cộng 155.997.891.000
 Tổng cộng làm tròn 155.997.891.000

3. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
4. Dự kiến bố trí nguồn vốn theo tiến độ thực hiện:
Kế hoạch đầu tư 2022 – 2025, phân kỳ từ năm 2022, trong đó:
- Năm 2022:   30.000.000.000 đồng.
- Năm 2023:   60.000.000.000 đồng.
- Năm 2024:   50.000.000.000 đồng.
- Năm 2025:   15.997.891.000 đồng.
IV. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư phù hợp với điều kiện 

thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự ưu tiên hợp lý bảo đảm 
đầu tư tập trung, có hiệu quả:
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1. Tiến độ triển khai thực hiện, phân kỳ đầu tư:
- Chủ trương thực hiện dự án: Quý IV năm 2021.
- Lập thủ tục đầu tư dự án: Quý I, II, III năm 2022.
- Giai đoạn triển khai thi công dự án:

ST
T Hạng mục đầu tư Giai đoạn 1: từ năm 

2022 đến năm 2023
Giai đoạn 2: từ năm 
2024 đến năm 2025

1 Ô Chôn lấp có kèm theo 
hệ thống thu gom nước rỉ 
rác và thu khí

3,0 ha 3,0 ha

2 Khu xử lý Xây dựng: Trạm 800 
m3/ngày đêm Thiết bị: 

400 m3/ngày đêm

Thiết bị đầu tư: 400 
m3/ngày đêm

3 Các hạng mục phụ trợ Tất cả (trừ Khu phân loại 
rác 3,0 ha)

Khu phân loại rác 3,0 
ha

- Giai đoạn vận hành thử nghiệm: vận hành thử nghiệm theo từng giai đoạn 
thi công xây dựng tương ứng: Bắt đầu từ quý I/2024.

- Giai đoạn kết thúc dự án: nghiệm thu, xây dựng đưa công trình của dự án 
vào khai thác sử dụng theo từng giai đoạn thi công tương ứng: Bắt đầu từ quý I/2024.

2. Hiệu quả đầu tư:
Đáp ứng nhu cầu xử lý rác thải cho các địa phương phía Nam của tỉnh Quảng 

Nam, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, 
khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

V. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 
vận hành sau khi dự án hoàn thành:

1. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: Theo Tổng mức đầu tư dự kiến 
tại phần III, mục 2.

2. Chi phí vận hành sau khi hoàn thành: Kinh phí vận hành hệ thống giai đoạn 
1 khoảng 38,13 tỷ đồng/năm bao gồm các công việc:

+ Xử lý chôn lấp rác hợp vệ sinh : 350 tấn / ngày.đêm x 365 ngày x 130.000 
đồng/tấn = 16.607.500.000 đồng

+ Chi phí xử lý nước rỉ rác: 400 m3 / ngày.đêm x 365 ngày x 147.383 đồng/m3 
= 21.517.918.000 đồng

VI. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 
bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội của dự án:
Quá trình thi công thực hiện Dự án có thể phát sinh một số tác động đến môi 

trường, cụ thể:
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Nguồn phát sinh 
chất thải Thành phần chất thải Đối tượng bị tác động

Bóc tầng phủ hữu 
cơ, san lấp mặt 
bằng, san nền

- Bụi đất, khí thải
- Đất bóc tầng phủ

- Môi trường không khí, đất
- Sức khỏe của công nhân thi công 
tại công trường
- Người dân sống tại khu vực

Vận chuyển nguyên 
vật liệu xây dựng

- Bụi cuốn đường, đất cát  rơi 
vãi
- Khí thải của xe ô tô vận 
chuyển: Bụi, CO, SO2, NO2

- Môi trường không khí 
- Sức khỏe và an toàn của công 
nhân
- Người dân sinh sống xung 
quanh dự án, dọc tuyến đường 
vận chuyển.

Quá trình thi công 
xây dựng hạ tầng 
kỹ thuật

- Bụi, khí thải của máy móc 
thi công
- Tiếng ồn, độ rung của máy 
móc thiết bị
- Rác thải xây dựng

- Môi trường không khí
- Môi trường đất
- Môi trường nước gần khu vực 
dự án.
- Người dân sinh sống xung 
quanh khu vực dự án

Nước mưa chảy 
tràn - Đất cát, rác thải 

- Nguồn nước gần dự án. 
- Cảnh quan tại khu vực

Hoạt động sinh 
hoạt của công nhân

- Nước thải sinh hoạt
- Rác thải sinh hoạt

- Môi trường đất
- Nguồn nước gần dự án. 
- Cảnh quan khu vực

- Môi trường đất, nước, không khí:
Các môi trường đất, nước và không khí sẽ bị ảnh hưởng trong suốt quá trình 

thi công do đào đất, đắp đất, ngăn dòng. Tuy nhiên nhưng tác động chỉ là tạm thời, 
và sẽ chấm dứt sau khi hết hi công. Tuy nhiên trong quá trình thi công sẽ có những 
biện pháp giảm thiểu để môi trường ít bị tác động nhất.

- Tiếng ồn, độ rung:

Trong hoạt động thi công có thể gây ra tiếng ồn do các thiết bị xe, máy thi 
công đối với dân cư lân cận. Tuy nhiên, tác động này chỉ mang tính chất tạm thời, 
xảy ra trong thời gian ngắn của quá trình thi công, hơn nữa khu vực gần dự án không 
có dân cư sinh sống.

- Tác động của dự án đến sinh vật và hệ sinh thái:
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Hệ sinh thái động vật tạm thời bị ảnh hưởng trong quá trình thi công san lấp 
mặt bằng thi công dự án, tuy nhiên khi dự án hoàn thành công tác phục hồi bảo vệ 
môi trường, hệ thống cây xanh được phục hồi góp phần cải thiện phục hồi hệ sinh 
thái.

a) Phạm vi và hệ thống quy trình, quy phạm áp dụng
- Phạm vi: Trong khu vực triển khai dự án và các vùng lân cận chịu tác động 

gián tiếp.
- Các tiêu chuẩn của nhà nước về môi trường hiện hành.
b) Dự báo tác động môi trường và đề xuất biện pháp giảm thiểu
- Biện pháp giảm thiểu được đề xuất có thể ngăn ngừa hoặc giảm nhẹ tác động 

đến mức có thể chấp nhận được theo đúng quy định.
- Đề xuất biện pháp giảm thiểu: Giải pháp kỹ thuật xây dựng và thực hiện các 

biện pháp thi công sẽ được thực hiện theo trình tự từ dễ đến khó, bao gồm 5 bước 
sau:

+ Ngăn ngừa các tác động: Không tiến hành bất cứ một hoạt động nào hoặc 
không tiến hành một phần việc của hoạt động gây tác động.

+ Giảm nhẹ: Giới hạn mức độ hoặc quy mô của hành động và quá trình xuất 
hiện hành động đó.

+ Điều chỉnh: Điều chỉnh các tác động thông qua việc sửa chữa hoặc phục hồi 
môi trường bị ảnh hưởng.

+ Bảo vệ và duy tu: Giảm hoặc loại bỏ tác động theo thời gian thông qua việc 
bảo tồn hoặc duy tu trong thời gian hoạt động.

+ Đền bù: Bù đắp lại những mất mát do bị tác động bằng cách thay thế, cung 
cấp các nguồn tài nguyên, nhân lực hoặc tạo ra môi trường thay thế.

- Dự báo những tác động đối với môi trường tự nhiên và đề xuất biện pháp 
giảm thiểu:

+ Tác động tới chất lượng môi trường không khí trong quá trình thi công và 
khai thác.

+ Tiếng ồn trong quá trình thi công và khai thác.
- Biện pháp giảm thiểu: Giảm thiểu bụi phát sinh do vận chuyển vật liệu thi 

công, xử lý chất thải rắn không được đốt ngoài trời, chọn địa điểm sao cho khói bụi 
không gây ảnh hưởng đến môi trường, các biện pháp sẽ được áp dụng để giảm thiểu 
tác động, thậm chí ngừng thi công cho đến khi điều kiện thích hợp được thiết lập. 
Nhìn chung, mức độ cũng như phạm vi ảnh hưởng của tiếng ồn trong thi công không 
ảnh hưởng đến khu vực dân cư sinh sống, trong giai đoạn khai thác, tiếng ồn phát 
sinh từ dòng xe vận hành trên đường là điều cần được quan tâm đặc biệt.

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội:
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a) Hiệu quả về mặt xã hội:
Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 

phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh nhằm giải quyết nhu cầu xử lý rác thải cho các 
địa phương phía Nam của tỉnh Quảng Nam, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho 
cộng đồng dân cư, các khu chế xuất, khu công nghiệp, thu hút đầu tư phát triển kinh 
tế xã hội của địa phương.

b) Hiệu quả về mặt kinh tế:
Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 

phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh hình thành góp phần xử lý rác thải sinh hoạt cho 
các địa phương phía Nam của tỉnh Quảng Nam bắt đầu vào năm 2024 thay thế Khu 
xử lý rác thải Tam Xuân II. Vệ sinh môi trường đảm bảo, góp phần cải thiện đời 
sống nhân nhân, tạo môi trường đầu tư cho các doanh nghiệp trong khu công nghiệp 
góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

VII. Các giải pháp tổ chức thực hiện:
Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo Luật xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/2020 sửa đổi bổ sung một số điều 
của Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014 và Nghị định 15/2021/NĐ-
CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng.

VIII. Kết luận và kiến nghị:
Kính trình UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ 
sinh; địa điểm: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.

Báo cáo này thay thế cho Báo cáo số 95/BC-STNMT ngày 15/02/2022 của Sở 
Tài nguyên và Môi trường.

Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Sở Kế hoạch và Đầu tư;
- Sở Tài Chính;
- Lưu: VT, BVMT.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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