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Phần 1. ĐẶT VẤN ĐỀ 

            

           1. Sự cần thiết ban hành Cơ chế hỗ trợ 

         Quy hoạch quản lý chất thải rắn (CTR) tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2011-

2020) được phê duyệt tại quyết định số 154/QĐ-UBND ngày 12/01/2011 của 

UBND tỉnh Quảng Nam đã phát huy giá trị trong việc đề xuất các chương trình, kế 

hoạch nhằm đạt mục tiêu về quản lý, thu gom CTR góp phần bảo vệ môi trường đô 

thị và nông thôn tỉnh Quảng Nam. Tuy nhiên, sau hơn 5 năm thực hiện nhận thấy 

quy hoạch được phê duyệt nêu trên không còn phù hợp với tình hình thực tế công 

tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh gây khó khăn trong công tác quản lý, bảo 

vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, ảnh hưởng đến tình hình phát triển kinh tế xã hội 

và an ninh trật tự một số địa phương của tỉnh. Đặc biệt nhất là những khó khăn, 

vướng mắc khi lựa chọn vị trí, xác định diện tích để triển khai các dự án xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt, do không nhận được sự đồng thuận của các cấp chính quyền cơ 

sở cũng như cộng đồng dân cư tại địa bàn có quy hoạch khu xử lý rác thải 

  Để khắc phục tình trạng này, UBND tỉnh đã giao Sở Tài nguyên và Môi 

trường thực hiện nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn (2011-2020), với tên gọi là Đề án Điều chỉnh Quy hoạch quản lý 

chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Nhiệm 

vụ và nội dung cụ thể được xác định tại Đề cương nhiệm vụ được UBND tỉnh phê 

duyệt tại Quyết định số 3931/QĐ-UBND ngày 07/11/2016. 

  Tuy nhiên cho đến nay, việc triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch như 

đã nói trên vẫn còn gặp nhiều khó khăn, chưa thể ban hành do: 

  - Quy định của luật Quy hoạnh có hiệu lực ngày 01/01/2019: Tất cả các Quy 

hoạch ngành phải được tích hợp chung vào quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

của tỉnh. 

  - Các quy hoạch phải được thông qua HĐND cùng cấp. 

  - Việc xác định vị trí, diện tích trong quá trình điều chỉnh tiếp tục không 

được sự đồng thuận của cộng đồng dân cư do e ngại về vấn đề ô nhiễm môi trường 

tại các vị trí xử lý. 

  Do đó để tạo sự đồng thuận của người dân cùng các cấp chính quyền, ngoài 

việc lựa chọn công nghệ xử lý tổ chức hệ thống thu gom, vận chuyển, xử lý cho 

phù hợp thì việc đề xuất cơ chế hỗ trợ cho các nhà đầu tư, các địa phương có khu 

xử lý rác thải sinh hoạt và thực hiện thí điểm mô hình phân loại rác thải tại nguồn 
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để giảm thiểu lượng rác thải ra môi trường là cần thiết. Vì vậy, UBND tỉnh Quảng 

Nam giao Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Đề án và Cơ chế hỗ trợ xử lý 

chất rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2020-2030) (gọi tắt là Cơ chế hỗ 

trợ) báo cáo UBND tỉnh thông qua HĐND tỉnh. Đến nay, nội dung Cơ chế hỗ trợ 

đã tổng hợp hoàn thiện trên cơ sở lấy ý kiến của tất cả các địa phương và của 

ngành liên quan. Riêng đối với đề án UBND tỉnh sẽ phê duyệt sau khi xác định 

được các vị trí, địa điểm của từng địa phương và cơ chế này được ban hành. 

  2. Căn cứ pháp lý: 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường năm 2014; 

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/2/2015 về việc Qui định chi tiết 

một số Điều của Luật Bảo vệ Môi trường; 

Căn cứ Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 27/12/2016 của Tỉnh ủy Quảng Nam 

về quản lý bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng 

đến năm 2025; 

Căn cứ một số văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước quy định có liên 

quan đến quản lý chất thải rắn. 

Phần 2. THỰC TRẠNG QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN TRÊN ĐỊA 

BÀN TỈNH QUẢNG NAM 

          1. Công tác thu gom, vận chuyển: 

- Công tác thu gom rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh hiện nay do Công ty Cổ 

phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và Công ty Cổ phần Công trình Công cộng 

Hội An đóng vai trò chủ lực, thực hiện thu gom tại các huyện, thị xã, thành phố 

đồng bằng, trung du và 12 đơn vị, tổ thu gom rác thải ở khu vực miền núi. Đối với 

khu vực miền núi có giao thông cách trở, chưa có điều kiện tổ chức thu gom tập 

trung và chưa có đơn vị dịch vụ vệ sinh hoạt động trên địa bàn thì chính quyền địa 

phương vận động nhân dân tổ chức thu gom và xử lý tại chỗ theo từng hộ hoặc 

từng nhóm hộ gia đình.  

- Khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh trung bình tính vào thời điểm  

năm 2019 theo địa bàn huyện/thị/thành thể hiện tại bảng sau: 

*Bảng thống kê hiện trạng khối lƣợng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh  

(năm 2019) 

TT Địa phƣơng 
Dân số (ngƣời) KL PHÁT SINH (T/ngđ) 

ĐT NT Tổng ĐT NT Tổng 

   Toàn tỉnh 358.934 1,128.787 1,487.721 356.89 564.37 921.26 

A HÀNH LANG BẮC  182.917 340.179 523.096 182.92 170.08 353.00 

I Khu vực phía Bắc  170.382 284.686 455.068 170.38 142.34 312.72 

1 TP. Hội An 74.062 20.290 94.352 74.06 10.15 84.21 
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2 TX. Điện Bàn 78.930 129.248 208.178 78.93 64.62 143.55 

3 Huyện Đại Lộc 17.390 135.148 152.538 17.39 67.57 84.96 

II Cụm Tây Bắc 12.535 55.493 68.028 12.54 27.74 40.28 

4 Huyện Nam Giang 7.847 16.722 24.569 7.85 8.36 16.21 

5 Huyện Đông Giang 4.688 20.365 25.053 4.69 10.18 14.87 

6 Huyện Tây Giang - 18.406 18.406 - 9.20 9.20 

B HÀNH LANG TRUNG 59.699 428.246 487.945 57.65 214.12 271.77 

I Khu vực trung lộ tỉnh 49.442 342.828 392.270 49.44 171.41 220.85 

7 Huyện Duy Xuyên 23.710 102.445 126.155 23.71 51.22 74.93 

8 Huyện Thăng Bình 16.831 164.780 181.611 16.83 82.39 99.22 

9 Huyện Quế Sơn 8.901 75.603 84.504 8.90 37.80 46.70 

II Cụm Trung Tây  10.257 85.418 95.675 8.21 42.71 50.92 

10 Huyện Phước Sơn 6.763 17.492 24.255 5.41 8.75 14.16 

11 Huyện Hiệp Đức 3.494 35.900 39.394 2.80 17.95 20.75 

12 Huyện Nông Sơn - 32.026 32.026 - 16.01 16.01 

C HÀNH LANG NAM  116.318 360.362 476.680 116.32 180.17 296.49 

I Khu vực phía Nam 101.879 235.806 337.685 101.88 117.90 219.78 

13 TP Tam Kỳ  86.869 26.295 113.164 86.87 13.15 100.02 

14 Huyện Núi Thành  10.691 133.362 144.053 10.69 66.68 77.37 

15 Huyện Phú Ninh 4.319 76.149 80.468 4.32 38.07 42.39 

II Cụm Tây Nam  14.439 124.556 138.995 14.44 62.27 76.71 

16 Huyện Bắc Trà My 6.952 32.849 39.801 6.95 16.42 23.37 

17 Huyện Tiên Phước 7.487 64.078 71.565 7.49 32.04 39.53 

18 Huyện Nam Trà My - 27.629 27.629 - 13.81 13.81 

2. Công tác xử lý rác thải: 

          2.1.Tình hình hoạt động của các khu xử lý rác thải tập trung ở khu vực đồng 

bằng 

 Rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh chủ yếu được xử lý bằng hình thức chôn 

lấp tập trung tại 03 bãi chôn lấp xử lý liên huyện (gồm: Khu xử lý rác thải Tam 

Xuân 2, Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa ở huyện Núi Thành, Khu xử lý rác thải Đại 

Hiệp ở huyện Đại Lộc) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam vận 

hành xử lý rác thải cho 10 huyện, thị xã, thành phố vùng đồng bằng, trung du của 

tỉnh; trong đó: 

- Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa xử lý rác thải cho huyện Núi Thành. Từ đầu 

năm 2017 đến nay, xử lý thêm một phần rác thải của thành phố Hội An để thành 

phố Hội An thực hiện cải tạo các công trình xử lý rác thải. Sau nhiều lần gia hạn, 

đến nay thời hạn cho phép đã hết (ngày 31/12/2019 theo Công văn số 

1094/UBND-KTN ngày 05/3/2019 của UBND tỉnh) nhưng thành phố Hội An vẫn 

chưa hoàn thiện việc đầu tư, cải tạo các công trình xử lý rác thải trên địa bàn.  

Tại thành phố Hội An, Nhà máy xử lý rác thải làm phân compost ở xã Cẩm 

Hà được thiết kế xử lý 55 tấn rác thải/ngày đêm nhưng đang hoạt động chỉ đạt 

khoảng 20-30% công suất và 01 Lò đốt rác thải sinh hoạt công suất thiết kế 96 

tấn/ngày.đêm hoạt động cũng chỉ đạt khoảng 30% công suất (hiện đang dừng để 

lập thủ tục quyết toán). Do đó vấn đề xử lý rác thải của thành phố Hội An hiện nay 

rất nan giải. Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng 579 đang lập thủ tục đầu tư dự 
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án Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Cẩm Hà với công suất xử lý 120 

tấn/ngày đêm. 

- Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 xử lý rác thải cho các huyện, thành phố: 

Phú Ninh, Tiên Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, Thăng Bình và Tam Kỳ. Dự án Cải tạo, 

nâng cấp các hạng mục về môi trường của Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 (do Ban 

Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam làm chủ đầu tư) đã thi công hoàn 

thành và đang hoàn thiện hồ sơ đưa vào sử dụng. 

 - Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc xử lý rác thải cho các huyện: 

Đại Lộc, Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn. Khu xử lý này đã đầy nhưng do nhu cầu 

cấp thiết giải quyết rác thải nên UBND tỉnh cho phép gia hạn hoạt động trong thời 

gian thực hiện đầu tư xây dựng Lò đốt rác thải Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc. Tuy 

nhiên, để giảm thiểu áp lực cho Khu xử lý rác thải Đại Hiệp, UBND tỉnh đã có 

Công văn số 5681/UBND-KTN ngày 08/10/2018 yêu cầu Công ty Cổ phần Môi 

trường Đô thị Quảng Nam tạm thời vận chuyển một phần lượng rác thải sinh hoạt 

thu gom trên địa bàn huyện Duy Xuyên và thị xã Điện Bàn đưa về Khu xử lý rác 

thải Tam Xuân 2, huyện Núi Thành để xử lý. 

Trong năm 2019, do sự cố mùi hôi tại Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 nên 

nhân dân thôn Bích Nam (xã Tam Xuân II, huyện Núi Thành) đã chặn không cho 

xe chở rác ra vào khu xử lý. Do đó Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 phải tạm dừng 

hoạt động từ ngày 25/7/2019 đến ngày 24/10/2019. Khi hoạt động trở lại sau khi đã 

khắc phục sự số, để ổn định tình hình khu vực thì Công ty Cổ phần Môi trường Đô 

thị Quảng Nam vẫn phải điều tiết một phần rác thải thu gom tại một số địa phương 

về Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa và Khu xử lý rác thải Đại Hiệp để xử lý. Điều 

này gây áp lực rất lớn cho 2 khu xử lý này. Hiện nay, Khu xử lý rác thải Đại Hiệp 

đã quá tải, ngày 18/02/2020 vừa qua một số người dân đã lập barie, không cho xe 

chở rác vào Khu xử lý. Trước tình hình trên, Công ty phải tạm dừng công tác xử lý 

rác thải tại Khu xử lý rác thải Đại Hiệp. 

2.2. Tình hình xử lý rác thải ở khu vực miền núi 

 Ở các huyện miền núi, đã hình thành các bãi rác quy mô nhỏ phục vụ cho 

các xã vùng trung tâm của huyện, gồm: Bãi rác xã Ba - huyện Đông Giang, Bãi rác 

Trà Sơn - huyện Bắc Trà My, Bãi rác Khâm Đức - huyện Phước Sơn, Bãi rác 

Thạnh Mỹ - huyện Nam Giang, Bãi rác Atiêng - huyện Tây Giang, Bãi rác Quế 

Trung – huyện Nông Sơn. Riêng huyện Nam Trà My chưa có bãi rác hợp vệ sinh, 

vẫn còn xử lý tại các bãi rác tạm. 

 Qua kiểm tra, khảo sát công tác quản lý, bảo vệ môi trường tại các khu xử lý 

rác thải quy mô nhỏ ở các huyện miền núi của tỉnh cho thấy: nhìn chung các khu 

xử lý rác thải ở các huyện miền núi đã được thiết kế, đầu tư là các bãi chôn lấp hợp 

vệ sinh, có các hạng mục về bảo vệ môi trường. Tuy nhiên việc tổ chức vận hành 

xử lý rác thải trong thời gian qua chưa đúng quy định, hầu hết là chưa có phương 

án vận hành, chưa xác định rõ trách nhiệm của các bên liên quan (đơn vị vận hành, 

cơ quan theo dõi, giám sát, chế độ báo cáo, công tác nghiệm thu chất lượng xử lý); 

hệ thống xử lý nước thải không được vận hành thường xuyên, xảy ra sự cố cháy 



5 

 

bãi rác (làm cháy lớp bạt HDPE chống thấm),…dẫn đến không phát huy được hiệu 

quả các hạng mục của công trình xử lý rác thải đã đầu tư; đồng thời, không đảm 

bảo khoảng cách an toàn về môi trường đến khu dân cư. 

 Danh mục các khu xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh 

được thống kê tại Bảng dưới đây:   



Bảng: Thông tin về các khu xử lý rác thải sinh hoạt đang hoạt động trên địa bàn tỉnh  

TT Tên cơ sở Địa điểm, diện tích Phạm vi tiếp nhận Công nghệ xử lý Thời gian bắt 

đầu vận hành 

1 Khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 
Xã Tam Xuân 2, huyện Núi Thành 

(22,5 ha) 

Tam Kỳ, Phú Ninh, Tiên 

Phước, Hiệp Đức, Quế Sơn, 

Thăng Bình 

Chôn lấp  2012 

2 Khu xử lý rác thải Tam Nghĩa 
Thôn An Thiện, xã Tam Nghĩa, 

huyện Núi Thành (5,2 ha) 
Núi Thành Chôn lấp  2009 

3 Khu xử lý rác thải Đại Hiệp 
Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc 

(11,2 ha) 
Duy Xuyên, Điện Bàn, Đại Lộc Chôn lấp  2007 

4 
Khu xử lý rác thải Cẩm Hà, 

thành phố Hội An 

Thôn Bàu Ốc Thượng, xã Cẩm Hà, 

thành phố Hội An (5,5 ha) 

Thành phố Hội An 

 

Chế biến phân hữu 

cơ 
2011 

5 Khu xử lý rác thải Đông Phú  Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn Thị trấn Đông Phú Chôn lấp 2009 

6 Khu xử lý rác thải xã Ba  Thôn 6, xã Ba, huyện Đông Giang Xã Ba và xã Tư  Chôn lấp 2014 

7 Khu xử lý rác thải Trà Sơn 
Thôn Mậu Long (nay là thôn Long 

Sơn), xã Trà Sơn, huyện Bắc Trà My 
Huyện Bắc Trà My Chôn lấp 2011 

8 Khu xử lý rác thải Khâm Đức 
Thị trấn Khâm Đức, huyện Phước 

Sơn 
Huyện Phước Sơn Chôn lấp 2017 

9 
Khu xử lý rác thải Thạnh Mỹ - 

huyện Nam Giang 

Thôn Hoa, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện 

Nam Giang 
Huyện Nam Giang Chôn lấp 2016 

10 Khu xử lý rác thải Atiêng  
Thôn Achiing, xã Atiêng, huyện Tây 

Giang 
Huyện Tây Giang Chôn lấp 2016 

11 Khu xử lý rác thải Quế Trung  
Thôn Phước Viên, xã Quế Trung, 

huyện Nông Sơn 
Huyện Nông Sơn Chôn lấp 2018 

 



2.3. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân: 

2.3.1. Những tồn tại, hạn chế 

Công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh gặp phải một số khó khăn, 

vướng mắc sau: 

- Về địa điểm đầu tư các khu xử lý chất thải rắn: Khó khăn lớn nhất trong 

quá trình đầu tư các khu xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh trong thời gian vừa 

qua là việc thỏa thuận địa điểm xây dựng, chủ yếu do tâm lý người dân không 

muốn đem rác từ nơi khác đến gần nhà mình.  

- Về công nghệ xử lý rác thải: Hiện nay, có rất nhiều doanh nghiệp quảng bá 

tràn lan về công nghệ, thiết bị, khó kiểm soát về chất lượng và khả năng đáp ứng 

phù hợp với thực tế của tỉnh. Hầu hết công nghệ xử lý chất thải rắn nhập khẩu 

không phù hợp với thực tế chất thải rắn tại Việt Nam (chưa được phân loại tại 

nguồn, nhiệt trị của chất thải rắn sinh hoạt thấp, độ ẩm của không khí cao,…), 

trong khi đó các thiết bị, công nghệ xử lý chất thải rắn chế tạo trong nước chưa 

hoàn thiện, hay gặp sự cố (như lò đốt rác thải của Hội An).  

- Tỷ lệ hộ dân tham gia nộp phí vệ sinh tại các địa phương trong thời gian 

qua chưa đạt mục tiêu và không ổn định dẫn đến thiếu hụt kinh phí để chi trả cho 

các tổ, đơn vị dịch vụ thu gom, vận chuyển. Hơn nữa, chưa có chế tài của pháp luật 

xử lý đối với các hộ dân không tham gia nộp phí vệ sinh. Đây cũng là một trong 

những nguyên nhân làm cho tỷ lệ thu phí vệ sinh còn thấp. 

- Việc thực hiện phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn chưa đạt hiệu quả (chỉ 

có thành phố Hội An, các địa phương khác chỉ ở mức độ khuyến khích phân loại 

rác thải tại nguồn để giảm lượng rác thải ra môi trường).  

- Đối với các khu vực miền núi: Công tác thu gom, vận chuyển rác thải rất 

tốn kém, khó tổ chức xử lý tập trung liên vùng do địa hình phức tạp. Hơn nữa, mức 

thu phí thấp, số hộ tham gia nộp phí ít. Hiện nay ở các huyện miền núi vẫn tồn tại 

các bãi rác không đảm bảo an toàn về môi trường. 

2.3.2. Nguyên nhân tồn tại, hạn chế 

Những khuyết điểm, hạn chế nêu trên có nhiều nguyên nhân khách quan và 

chủ quan, thể hiện trên các mặt sau đây: 

- Nông thôn tỉnh Quảng Nam còn nhiều khó khăn, đời sống nhân dân đã 

được cải thiện hơn trước nhưng nhìn chung mức sống vẫn còn thấp.  

- Nhận thức về bảo vệ môi trường của một bộ phận nhân dân chưa đầy đủ 

nên công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thu gom rác thải và nộp 

phí vệ sinh tại các địa phương trong thời gian qua gặp nhiều khó khăn.  

- Đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý nhà nước về môi trường ở cấp xã quá 

ít, đa số là cán bộ kiêm nhiệm và thường xuyên luân chuyển nên việc triển khai các 

chủ trương quản lý chất thải rắn của tỉnh đến cộng đồng chưa kịp thời, triệt để. 

- Diện tích tự nhiên của tỉnh lớn, khu vực trung du và miền núi địa hình 

phức tạp, dân cư tập trung không đồng đều nên gây khó khăn trong việc thu gom 
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cũng như vận chuyển rác thải. Trong khí đó, số lượng các khu xử lý rác thải tập 

trung trên địa bàn tỉnh còn ít, khoảng cách vận chuyển rác thải đưa đi xử lý xa nên 

chi phí cao, gây khó khăn trong việc cân đối kinh phí hoạt động.  

          3. Định hƣớng thực hiện công tác quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh 

giai đoạn (2020-2030) 

3.1. Quan điểm và mục tiêu  

a) Quan điểm  

- Thực  hiện theo đúng tinh thần số 09/NQ-TU lần thứ 6, khóa XXI về quản lý 

bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 

2025: “Các huyện/thị/thành phố phải chủ động trong việc tự xử lý chất thải rắn  tại 

địa phương, phải quy hoạch bố trí ít nhất một khu xử lý chất thải tập trung, hạn 

chế sử dụng sử lý chôn lấp và chuyển sang công nghệ đốt chất thải. Trường hợp 

địa phương nào không có xử lý chất thải rắn thì chịu mức xử lý tăng cao hơn so 

với địa phương khác trong tỉnh” 

- Phù hợp với định hướng quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; Quy 

hoạch sử dụng đất; Quy hoạch vùng tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2025-2030; Điều 

chỉnh Chiến lược quốc gia Quản lý tổng hợp CTR đến năm 2025, tầm nhìn đến 

năm 2050 và các quy hoạch chuyên ngành khác có liên quan đã được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt.  

- Chất thải rắn phát sinh phải được quản lý theo hướng coi là tài nguyên, được 

phân loại, thu gom phù hợp với công nghệ xử lý được lựa chọn; khuyến khích xử 

lý chất thải thành nguyên liệu, nhiên liệu, các sản phẩm thân thiện môi trường, xử 

lý chất thải kết hợp với thu hồi năng lượng. Phù hợp với các điều kiện địa hình, địa 

chất, thủy văn và khả năng đáp ứng nhu cầu sử dụng đất. 

- Quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam theo hướng giảm thiểu chất thải rắn 

phát sinh tại nguồn, đi đôi với phân loại rác thải tại nguồn, có như vậy mới thực 

chất tăng cường tái sử dụng, tái chế để giảm lượng CTR chôn lấp; đáp ứng nhu cầu 

thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn theo từng giai đoạn. 

- Từng bước đưa công nghệ tiên tiến trong và ngoài nước vào sử dụng. Áp 

dụng các công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã 

hội của tỉnh. Hạn chế chôn lấp nhằm tiết kiệm tài nguyên đất và giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường thông qua xây dựng Đề án phân loại rác thải tại nguồn theo 

hướng thí điểm 01 xã/huyện giai đoạn 2020-2025 và tiến tới nhân rộng trên toàn 

tỉnh giai đoạn 2025-2030. 

- Khuyến khích tất cả các thành phần kinh tế đầu tư xây dựng, tham gia hoạt 

động thu gom, vận chuyển và xử lý CTR. 

          b) Mục tiêu: 

 * Mục tiêu tổng quát: 

- Đến năm 2022 mỗi huyện/thị/thành phố phải hình thành 01khu xử lý rác thải 

tập trung đạt tiêu chuẩn kỹ thuật để xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn mình. Các 
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Khu xử lý rác liên vùng cấp tỉnh sẽ lấp đầy trong 2 năm đến (Khu xử lý Đại Hiệp 

sẽ đóng cửa vào tháng 6/2021, Khu xử lý rác Tam Xuân 2 sẽ đóng của vào tháng 

12/2023). 

- Đề xuất kế hoạch nhằm nâng cao hiệu quả quản lý chất thải rắn, tăng cường 

khả năng thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn, góp phần bảo vệ môi trường 

đô thị - nông thôn toàn tỉnh, cải thiện điều kiện môi trường, nâng cao sức khoẻ 

cộng đồng và tiết kiệm các chi phí có liên quan đến việc quản lý, thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải rắn; 

- Đề xuất lựa chọn hình thức thu gom, vận chuyển và công nghệ xử lý các loại 

chất thải rắn thích hợp, đạt hiệu quả về môi trường, phù hợp với điều kiện phát 

triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

- Làm cơ sở cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng mới hoặc cải tạo, nâng 

cấp các công trình xử lý chất thải rắn đã được đầu tư; khuyến khích các thành phần 

kinh tế và huy động các nguồn lực tham gia đầu tư các công trình xử lý chất thải 

rắn và quản lý thu gom, vận chuyển chất thải rắn trên địa bàn tỉnh. 

* Mục tiêu cụ thể đến năm 2025 

- 95% tổng lượng chất thải rắn sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử 

lý đảm bảo môi trường. 

- 90% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu 

gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- 90% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại phát sinh được 

thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- 60% tổng lượng chất thải rắn nguy hại phát sinh tại các khu công nghiệp 

được xử lý đảm bảo môi trường.  

- 95% lượng chất thải rắn y tế không nguy hại và nguy hại phát sinh tại các cơ 

sở y tế, bệnh viện được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- 80% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom 

xử lý, trong đó 50% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.  

- 50% bùn bể phốt của các đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường.  

- Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương 

mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế túi nilon khó phân huỷ. 

* Định hướng đến năm 2030 

- 100% tổng lượng CTR sinh hoạt đô thị phát sinh được thu gom và xử lý đảm 

bảo môi trường, trong đó 85% được tái chế, tái sử dụng, thu hồi năng lượng hoặc sản 

xuất phân hữu cơ. 

- 95% lượng chất thải rắn phát sinh tại các điểm dân cư nông thôn được thu gom 

và xử lý đảm bảo môi trường. 
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- 100% tổng lượng chất thải rắn công nghiệp không nguy hại và nguy hại phát 

sinh được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại các đô thị được thu gom 

xử lý, trong đó 60% được thu hồi để tái sử dụng hoặc tái chế.  

- 100% bùn bể phốt của các đô thị được thu gom và xử lý đảm bảo môi trường. 

- Sử dụng 100% túi nilon thân thiện với môi trường tại các Trung tâm thương 

mại, siêu thị phục vụ cho mục đích sinh hoạt thay thế túi nilon khó phân huỷ. 

 3.2. Nội dung thực hiện:  

           - Thực hiện Đề án quản lý chất thải rắn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030: Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt; 

           - Thực hiện quy định Cơ chế hỗ trợ công tác  xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2020-2030): Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị 

quyết quy định. 

    

Phần 3. QUY ĐỊNH CƠ CHẾ HỖ TRỢ XỬ LÝ RÁC THẢI SINH HOẠT 

TỈNH QUẢNG NAM GIAI ĐOẠN (2020-2030) 

 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Quy định cơ chế, chính sách hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong 

và ngoài nước có năng lực về kinh tế, tài chính, kỹ thuật, công nghệ và kinh 

nghiệm đều được khuyến khích tham gia đầu tư và các địa phương có khu xử lý 

chất rác thải trên địa bàn tỉnh.  

Trong thời gian chưa có khu xử lý rác thải của từng địa phương, trước mắt 

tiếp tục đề nghị các đơn vị của tỉnh có truyền thống thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn tỉnh (Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Quảng Nam và 

Công ty CP Công trình Công cộng Hội An,...) theo công nghệ chôn lấp hợp vệ sinh 

tại các khu xử lý rác, cấp tỉnh, huyện hiện có, trong đó yêu cầu  các cơ quan 

chuyên môn tham mưu tính đúng, tính đủ chi phí xử lý rác nhằm xử lý triệt để đảm 

bảo kỹ thuật về môi trường, tránh gây ô nhiễm. 

2. Đối tƣợng áp dụng 

 - Chính quyền địa phương, nhân dân trong Khu vực có khu xử lý rác thải tập 

trung,  khu vực giáp ranh khu xử lý rác thải của địa phương khác và Doanh nghiệp 

đầu tư vào Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

(kể cả doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) thuộc phạm vi điều chỉnh được quy 

định tại mục 1 nêu trên. 

3. Mục đích, yêu cầu 

3.1. Mục đích: 
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- Khuyến khích đối với địa phương và cộng đồng dân cư trên địa bàn có 

KXLRT tập trung; 

- Thu hút các nhà đầu tư dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh trong thời gian đến 

vì đầu tư xử lý rác rất đặc thù khó thu lợi nhuận như đầu tư các lĩnh vực sản xuất 

kinh doanh khác. Từng bước khắc phục khó khăn, bất cập trong đầu tư dự án xử lý 

rác thải hiện nay.  

- Có điều kiện áp dụng công nghệ tiên tiến vào hoạt động xử lý rác thải trên 

địa bàn tỉnh; 

- Góp phần ổn định, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh. 

3.2. Yêu cầu 

- Mỗi huyện/thị xã/thành phố chỉ lựa chọn và đầu tư xây dựng 01 khu xử lý 

rác thải tập trung; riêng huyện miền núi do điều kiện giao thông cách trở, dân cư 

thưa thớt thì có thể lựa chọn đầu tưu tối đa không quá 03 khu xử lý rác thải. Ngoài 

ra, địa phương nào có các đề xuất khác thì báo cáo UBND tỉnh xem xét quyết định. 

Trong đó: 

          + Đối với các địa phương có khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và 

xử lý tại khu xử lý rác thải Tam Xuân 2 , huyện Núi Thành thì phải hoàn thành 

Khu xử lý rác thải sinh hoạt tại địa phương mình đảm bảo đi vào vận hành trước 

12/2023; 

 + Đối với các địa phương có khối lượng rác được thu gom, vận chuyển và 

xử lý tại khu xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc thì phải hoàn thành Khu xử lý 

rác thải sinh hoạt tại địa phương mình đảm bảo đi vào vận hành trước 06/2021; 

 + Các địa phương khác đã có các khu xử lý rác thải thì tiếp tục mở rộng, 

nâng cấp và xử lý cho địa phương mình. 

           + Trường hợp trong quá trình tổ chức thực hiện nếu có chủ đầu tư nào có đủ 

năng lực tài chính, công nghệ và các quy định khác đảm bảo pháp luật về bảo vệ môi 

trường và có thể xử lý tập trung cho cả khu vực thì  tùy từng trường hợp cụ thể 

UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định. 

 + Huyện nào không thể bố trí khu xử lý rác thải thì phải thỏa thuận với địa 

phương lân cận ngay năm 2020 để hỗ trợ xử lý với thời gian và khối lượng cụ thể 

đảm bảo các quy định. 

 - Về công nghệ xử lý:  

 + Chôn lấp/đốt hoặc công nghệ tiên tiến khác đối với các huyện miền núi và 

các huyện đồng bằng trung du có khối lượng rác thải sinh hoạt phát sinh tối đa 50 

tấn/ngày đêm.  

 + Đốt/đốt phát điện hoặc công nghệ tiên tiến khác/chôn lấp hợp vệ sinh đối 

với các khu xử lý rác thải sinh hoạt trên 50 tấn/ngày.đêm.  
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4. Nội dung hỗ trợ  

4.1. Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng Dự án khu xử lý rác thải tập trung  

Căn cứ: Nhà đầu tư dự án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn thông 

thường tập trung được hưởng các ưu đãi, hỗ trợ theo quy định tại Điều 39 và Điều 

40 của Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 19/4/2015 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

Điều 39. Hỗ trợ về đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng 

Chủ đầu tư dự án xây dựng công trình bảo vệ môi trường quy định tại 

Khoản 1, Khoản 2 và Khoản 6 Phụ lục III Nghị định này được hưởng hỗ trợ về đầu 

tư xây dựng các công trình hạ tầng như sau: 

1. Nhà nước ưu tiên bố trí quỹ đất gắn với các công trình, hạng mục công 

trình hạ tầng kỹ thuật (đường giao thông, điện, cấp thoát nước, thông tin liên lạc, 

năng lượng) sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ thống hạ tầng kỹ thuật chung 

của khu vực. 

2. Trong trường hợp Nhà nước không bố trí được quỹ đất gắn với các công 

trình, hạng mục công trình hạ tầng kỹ thuật sẵn có ngoài phạm vi dự án nối với hệ 

thống hạ tầng kỹ thuật chung của khu vực, chủ đầu tư dự án được hưởng chính 

sách như hỗ trợ đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng ngoài hàng rào khu công nghiệp, 

khu chế xuất, khu công nghệ cao theo quy định của pháp luật về đầu tư. 

Điều 40. Ưu đãi về tiền thuê đất, hỗ trợ về giải phóng mặt bằng và bồi 

thường 

1. Chủ dự án xây dựng hệ thống xử lý nước thải sinh hoạt tập trung quy định 

tại Khoản 1 Phụ lục III Nghị định này và xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn thông 

thường tập trung quy định tại Khoản 2 Phụ lục III Nghị định này được hưởng ưu 

đãi về tiền thuê đất theo quy định của pháp luật về đất đai như các đối tượng thuộc 

lĩnh vực đặc biệt ưu đãi đầu tư và được Nhà nước hỗ trợ tiền bồi thường, giải 

phóng mặt bằng. 

Trong trường hợp chủ đầu tư dự án đã ứng trước kinh phí bồi thường, giải 

phóng mặt bằng theo phương án được cấp có thẩm quyền phê duyệt sẽ được khấu 

trừ theo quy định của pháp luật về đất đai” 

 4.1.1. Bồi thường, giải phóng mặt bằng khu xử lý rác thải: 

- Nội dung và mức hỗ trợ: 

+ Hỗ trợ 100% kinh phí từ ngân sách tỉnh để bồi thường, giải phóng mặt bằng 

sạch đối với các khu xử lý sẽ đầu tư để thu hút các nhà đầu tư dự án xử lý chất thải. 
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Kể cả các khu xử lý đang hoạt động và sẽ được mở rộng diện tích khu xử lý rác 

thải 

         - Kinh phí hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục 1 kèm theo 

          * Tổng kinh phí                                  : 139,3 tỷ đồng 

                       + Giai đoạn 2020-2022         : 115,3 tỷ đồng 

                       + Giai đoạn 2023-2025         :   24,0 tỷ đồng 

4.1.2. Đường giao thông vào KXLRT tập trung 

        - Nội dung và mức hỗ trợ: Áp dụng theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 

12/10/2018 của Bộ Xây dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và 

giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2017 (cho khu vực đồng 

bằng) 

+ Đối với các KXLRT cấp tỉnh: hỗ trợ 50% kinh phí nâng cấp các tuyến 

đường vận chuyển rác thải đảm bảo theo tiêu chuẩn đường ĐH cho các đoạn nối từ 

các tuyến ĐH (hoặc có chất lượng tương đương) trở lên hiện có đến các KXLRT. 

+ Đối với các KXLRT cấp huyện: hỗ trợ 50% kinh phí xây dựng các tuyến 

đường bê tông nông thôn theo tiêu chuẩn Nông thôn mới. Trong đó ưu tiên chọn 

tuyến đường dẫn không qua khu dân cư hoặc dân cư thưa thớt với khoảng cách 

thiết kế ngắn nhất. 

- Kinh phí hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục 2 kèm theo 

         - Tổng kinh phí hỗ trợ 50% là         :  106,288/2 = 53,144 tỷ đồng 

             + Giai đoạn 2020-2025                :     67,16/2 =  33,58 tỷ đồng 

             + Giai đoạn 2026-2030                :     39,128/2 =19,564 tỷ đồng 

4.1.3. Công trình cấp điện KXLRT tập trung 

        - Nội dung và mức hỗ trợ:  

+ Đầu tư hỗ trợ 100% kinh phí các công trình cấp điện đối với các khu xử lý 

rác thải có sử dụng điện phục vụ cho hoạt động xử lý rác thải. 

        + Áp dụng theo Quyết định số 1291/QĐ-BXD ngày 12/10/2018 của Bộ Xây 

dựng về công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ 

phận kết cấu công trình năm 2017 (cho khu vực đồng bằng) 

         - Kinh phí hỗ trợ: Chi tiết kinh phí tại Phụ lục 3 kèm theo 

* Tổng kinh phí hỗ trợ là        :      68,4 tỷ đồng 

      + Giai đoạn 2020-2025 là:     22,8 tỷ đồng 

      + Giai đoạn 2025-2030 là:        45,6 tỷ đồng 

4.2. Hỗ trợ địa phương (theo cơ chế của tỉnh) 

4.2.1. Hỗ trợ kinh phí xây dựng công trình hạ tầng thiết yếu phục vụ dân sinh 

của xã. 
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- Nội dung và mức hỗ trợ: xây dựng, nâng cấp, di tu bổ dưỡng công trình hạ 

tầng thiết yếu (đường, điện, hệ thống thu gom, cấp, thoát nước…) phục vụ dân sinh 

của xã có KXLTR và các xã có vị trí giáp ranh KXLRT của địa phương khác, 

trong đó ưu tiên thực hiện cấp thôn. 

- Mức kinh phí hỗ trợ mỗi KXLRT tính theo khối lượng rác phát sinh hiện tại 

và phải được xử lý triệt để của mỗi KXLRT: 
Mức Khối lƣợng rác phát 

sinh đƣợc xử lý 

(tấn/ng.đ) 

Kinh phí  hỗ trợ 

(tỷ đồng) 

Ghi chú 

1 < 50 < 5,0 Mức hỗ trợ đề xuất tương ứng 

kinh phí đối ứng trung bình 

của mỗi xã thực hiện chương 

trình NTM (6,5 tỷ/xã NTM)  

2 50-100 5 - 7 

3 >100-200 > 7-9 

4 >200 -300 > 9-11 

5 >300-400 >11-13 

6 > 400 > 13 

 

- Kinh phí hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục 4 kèm theo 

* Tổng kinh phí hỗ trợ:              106 tỷ đồng 

     + Giai đoạn 2020-2025 là :  64 tỷ đồng 

     + Giai đoạn 2025-2030 là:  42 tỷ đồng 

*Ghi chú:  

+ Thời điểm hỗ trợ thực tế đối với Khu xử lý chưa được đầu tư xây dựng thì 

tính từ năm tiếp theo của năm phê duyệt dự án đầu tư xây dựng; 

+ Giao cho các xã, phường, thị trấn có khu xử lý rác thải thực hiện việc điều 

tra, khảo sát, lập dự án đề xuất và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt nhưng tổng 

kinh phí đề nghị hổ trợ không vượt quá mức hỗ trợ quy định nêu trên. 

         4.2.2. Hỗ trợ kinh phí thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường xung quanh 

KXLRT tập trung 

- Nội dung và mức hỗ trợ: 

+ Thực hiện các nhiệm vụ bảo vệ môi trường xung quanh khu xử lý rác thải 

trong 5 năm (tùy theo năm thực tế có nhu cầu) 

+ Mức hỗ trợ là: 100 triệu/khu xử lý rác thải /năm  

- Kinh phí hỗ trợ: Chi tiết tại Phụ lục 5 kèm theo 

 * Tổng kinh phí hỗ trợ               :        9,0 tỷ đồng 

        + Giai đoạn 2020-2025 là :   5,0 tỷ đồng 

        + Giai đoạn 2025-2030 là :   4,0 tỷ đồng 

4.3. Hỗ trợ thực hiện mô hình phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn 
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- Giai đoạn 2020-2025: Thực hiện thí điểm 18 xã/18 huyện 

+ Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì  

+ Nội dung và mức hỗ trợ:  

     * Hỗ trợ kinh phí để thực hiện thí điểm phân loại rác thải tại nguồn với 

mỗi huyện/thị/thành chọn 01 xã nông thôn mới thực hiện 

      *Mức hỗ trợ: thực hiện thí điểm là 1,2 tỷ đồng/01 xã  

- Giai đoạn 2025-2030: Thực hiện nhân rộng trên địa bàn toàn tỉnh 

+ Giao UBND huyện chủ trì thực hiện 

+ Nội dung và mức hỗ trợ:  

     * Hỗ trợ kinh phí để thực hiện phân loại rác thải tại nguồn cho tất cả cả các 

xã trên địa bàn huyện. 

     * Mức hỗ trợ: thực hiện thí điểm là 0,5 tỷ đồng/01 xã  

- Kinh phí hỗ trợ:  

* Tổng kinh phí thực hiện:   134,1 tỷ đồng 

    + Giai đoạn 2020-2025:   18 xã  x 1,2 tỷ/xã =   21,6 tỷ đồng 

    + Giai đoạn 2026-2030: 225 xã  x 0,5 tỷ/xã = 112,5 tỷ đồng 

5. Tổng hợp kinh phí thực hiện Cơ chế hỗ trợ tăng cƣờng quản lý chất 

thải rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2020-2030) 

         5.1. Kinh phí hỗ trợ  

          - Kinh phí thực hiện cơ chế hỗ trợ được ước tính trên cơ sở các khu xử lý rác 

thải hiện trạng và các khu xử lý rác thải sẽ quy hoạch bổ sung theo đề xuất bằng 

văn bản của UBND các huyện/thị/thành phố (năm 2019). 

          - Tổng kinh phí thực hiện Cơ chế hỗ trợ là : 563,088 tỷ đồng 

              + Giai đoạn 2020-2025 : 295,86 tỷ đồng 

              + Giai đoạn 2026-2030 : 267,228 tỷ đồng 

TT Hạng mục Tổng 

cộng 

(tỷ 

đồng) 

Giai đoạn (tỷ đồng) 

2020-

2025 

2026-2030 

I Hỗ trợ cho nhà đầu tƣ dự án xử lý 

rác thải sinh hoạt tập trung 

256,464 205,26 108,728 

1 Bồi thường, giải phóng mặt bằng 

KXLRT tập trung 

139,3 115,3 24,0 

2 Xây dựng công trình giao thông vào 

KXLRT tập trung 

106,288 67,16 39,128 

3 Xây dựng công trình cấp điện vào 

KXLRT tập trung (có áp dụng công 

68,4 22,8 45,6 
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nghệ đốt) 

II Hỗ trợ cho chính quyền xã 152,58 71,22 81,36 

1 Xây dựng công trình thiết yếu phục vụ 

đời sống, sản xuất người dân 

106,0 64,0 42,0 

3 Công tác hỗ trợ thực hiện nhiệm vụ 

BVMT khu vực xung quanh  

9,0 5,0 4,0 

IIII Phân loại rác thải sinh hoạt tại 

nguồn 

134,10 21,6 112,5 

1 Sở Tài nguyên và Môi trường  21,6  

2 UBND các huyện/thị/thành   112,5 

 

5.2. Nguồn kinh phí: Ngân sách tỉnh  

5.2. Nguyên tắc thực hiện Cơ chế: 

- Tất cả các khoản kinh phí hỗ trợ của huyện/thị/thành nào không thể xây dựng 

khu xử lý rác thải tập trung để xử lý thải sinh hoạt phát sinh trên địa bàn mình thì sẽ 

thống nhất chuyển cho địa phương hỗ trợ xử lý rác thải cho mình sau khi báo cáo kết 

quả thỏa thuận giữa hai địa phương cho UBND tỉnh. 

- UBND tỉnh sẽ phê duyệt Đề án quản lý chất thải rắn nói chung và chất thải 

sinh hoạt trên địa bàn tỉnh nói riêng sau khi các địa phương thống nhất về địa điểm, để 

làm cơ sở cho các địa phương lập dự án, triển khai thực hiện quy chế. 

 Kính báo cáo UBND tỉnh đề nghị HĐND tỉnh ban hành quy định về cơ chế 

hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 tại cuộc 

họp HĐND tỉnh lần thứ 15, khóa IX (tháng 3/2020) để có cơ sở triển khai thực 

hiện.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

-  VP HĐND tỉnh (biết); 

-  Ban KTNS – HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BVMT. 

 

 
KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Tuyết Hạnh 
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Phụ lục 1. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án  

đầu tƣ các KXLRT tập trung  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

STT Khu xử lý quy hoạch 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

GPMB 

(ha) 

Khu 

xử lý 

đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Điện Hòa 4 4,0  4,0  

2 Khu XLRT Đại Nghĩa 15 15,0  15,0  

3 Khu XLRT Đại Hiệp 11,7 0,5 X 0,5  

4 Khu XLRT TT Nam Giang 5 3,8 X 3,8  

6 Khu XLRT thị trấn Prao 5 5,0  5,0  

8 Khu XLRT Achiing 1,5 1,0 X 1,0  

9 Khu XLTR Duy Trinh 15 15,0  15,0  

10 Khu XLTR Bình Phú 7 6,0 X  6,0 

11 Khu XLTR Quế Cường 15 15,0  15,0  

12 Khu XLRT Phước Hòa 5 5,0   5,0 

13 Khu XLRT Tân An 5 5,0  5,0  

14 Khu XLRT Tam Xuân II 15 15,0  15  

15 Khu XLRT Tam Thạnh 30 30,0 X 30,0  

16 Khu XLRT Tam Vinh 8 8,0   8,0 

17 Khu XLRT Trà Mai 5 5,0 X  5,0 

18 Khu XLRT Tiên Hà 6 6,0  6,0  

 Tổng cộng 139,3   115,3 24,0 

          *Ghi chú: UBND tỉnh sẽ phê duyệt danh sách các khu xử lý rác thải với diện 

tích chính xác theo xác định thực tế sau khi có ý kiến chính thức của địa phương và 

sự thống nhất của cộng đồng người dân khu vực. 
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Bảng 2. Thống kê kinh phí hỗ trợ xây dựng đƣờng giao thông vận chuyển rác 

vào khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện 

 (Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

STT Khu xử lý quy hoạch 

Chiều dài 

tính đủ 

(Km) 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Kinh phí hỗ trợ tối đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Điện Hòa 1,5 8,76 8,76  

2 Khu XLTR Duy Trinh 2,0 11,68 11,68  

3 
Khu XLRT TT huyện Nam 

Giang 
1,5 

8,76 8,76  

4 Khu XLRT Chaval 0,5 2,92  2,92 

5 Khu XLRT thị trấn Prao 1,5    

6 Khu XLRT Achiing 0,5 2,92 2,92  

7 Khu XLTR Bình Phú 0,8 4,672  4,672 

8 Khu XLRT Phước Hòa 2,2 12,848  12,848 

9 Khu XLRT Tân An 1,5 8,76 8,76  

10 Khu XLRT Tam Vinh 2,0 11,68  11,68 

11 Khu XLRT Trà Don 1,2 7,008  7,008 

12 Khu XLRT Tiên Hà 2,5 14,6 14,6  

 Tổng cộng 18,2 106,288 67,16 39,128 

        *Ghi chú:  

          - Chiều dài công trình tính từ tuyến đường vận chuyển chính đến ranh giới 

khu xử lý rác thải  

         - Tiêu chuẩn đường bê tông nông thôn mới: Nền 6,6m, mặt 3,5m. Đơn giá là 

5,84 tỷ đồng/Km 
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Phụ lục 3. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ công trình cấp điện  

đốt rác các khu xử lý rác thải cấp huyện  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Tên khu xử lý  

Công 

suất 

(KVA) 

Đang 

hoạt 

động 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa (tỷ đồng) 
2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Hội An 400  3,8  3,8 

2 Khu XLRT Điện Bàn 400  3,8  3,8 

3 Khu XLRT Đại Lộc 400 x 3,8 3,8  

4 Khu XLRT Nam Giang 400 x 3,8 3,8  

5 Khu XLRT Đông Giang 400  3,8  3,8 

6 Khu XLRT Tây Giang 400 x 3,8 3,8  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 400  3,8  3,8 

8 Khu XLTR Thăng Bình 400 x 3,8 3,8  

9 Khu XLTR Quế Sơn 400  3,8  3,8 

10 Khu XLRT Phước Sơn 400  3,8  3,8 

11 Khu XLRT Hiệp  Đức 400  3,8  3,8 

12 Khu XLRT Nông Sơn 400  3,8  3,8 

13 Khu XLRT Núi Thành  400 x 3,8 3,8  

14 Khu XLRT Tam Kỳ 400  3,8  3,8 

15 Khu XLRT Phú Ninh 400  3,8  3,8 

16 Khu XLRT Bắc Trà My 400 x 3,8 3,8  

17 Khu XLRT Nam Trà My 400  3,8  3,8 

18 Khu XLRT Tiên Phước 400  3,8  3,8 

 Tổng cộng   68,4 22,8 45,6 

        *Ghi chú: Trạm biến áp tính cho trung bình có công suất 400 KVA, dự toán 

trung bình 3,8 triệu/trạm 
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Phụ lục 4. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ hạ tầng thiết yếu xã có khu xử lý rác 

thải   (Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Tên Khu xử lý quy hoạch 

Khối lƣợng 

phát sinh 

(tấn/ng.đêm) 

Công 

nghệ 

Đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa (tỷ đồng) 
2020-2025 2025-2030 

 

Khu xử lý rác thải 

(KXLRT) tập trung cấp 

huyện 
 

  64 42 

1 Khu xử lý XLRT Hội An 84,21 Đốt x 4 3 

2 Khu xử lý XLRT Điện Bàn 143,55 
Đốt/chôn 

lấp 
 5 4 

3 Khu xử lý XLRT Đại Lộc 84,96 
Đốt/chôn 

lấp 
 5 2 

4 Khu XLRT Nam Giang 16,21 Chôn lấp x 5  

5 Khu XLRT Đông Giang 14,87 Chôn lấp  5  

6 Khu XLRT Tây Giang 9,20 Chôn lấp x 5  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 74,93 
Đốt/chôn 

lấp 
 4 3 

8 Khu XLTR Thăng Bình 99,22 
Đốt/chôn 

lấp 
x 4 3 

9 Khu XLTR Quế Sơn 46,70 Chôn lấp  5  

10 Khu XLRT Phước Sơn 14,16 Chôn lấp x  5 

11 Khu XLRT Hiệp  Đức 20,75 Chôn lấp   5 

12 Khu XLRT Nông Sơn 16,01 Chôn lấp x 5  

13 
Khu XLRT Núi Thành (Tam 

Nghĩa) 
100,02 

Đốt/chôn 

lấp 
x 5 4 

14 Khu XLRT Tam Kỳ 77,37 
Đốt/chôn 

lấp 
 4 3 

15 Khu XLRT Phú Ninh 42,39 Chôn lấp   5 

16 Khu XLRT Bắc Trà My 23,37 Chôn lấp x 5  

17 Khu XLRT Nam Trà My 39,53 Chôn lấp x  5 

18 Khu XLRT Tiên Phước 13,81 Chôn lấp  5  

 Tổng cộng    64 42 
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Phụ lục 5. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ BVMT  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Khu xử lý quy hoạch 

Công 

nghệ 

xử lý 

KXL 

đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

 

Khu xử lý XLRT tập trung 

mỗi huyện 

    

1 Khu xử lý XLRT Hội An Đốt x 0,5  

2 Khu xử lý XLRT Điện Bàn 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

3 Khu xử lý XLRT Đại Lộc 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

4 Khu XLRT Nam Giang Chôn lấp x 0,5  

5 Khu XLRT Đông Giang Chôn lấp   0,5 

6 Khu XLRT Tây Giang Chôn lấp x 0,5  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

8 Khu XLTR Thăng Bình 
Đốt/chôn 

lấp 
x 0,5  

9 Khu XLTR Quế Sơn Chôn lấp   0,5 

10 Khu XLRT Phước Sơn Chôn lấp x 0,5  

11 Khu XLRT Hiệp  Đức Chôn lấp   0,5 

12 Khu XLRT Nông Sơn Chôn lấp x 0,5  

13 
Khu XLRT Núi Thành (Tam 

Nghĩa) 

Đốt/chôn 

lấp 
x 0,5  

14 Khu XLRT Tam Kỳ 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

15 Khu XLRT Phú Ninh Chôn lấp   0,5 

16 Khu XLRT Bắc Trà My Chôn lấp x 0,5  

17 Khu XLRT Nam Trà My Chôn lấp x 0,5  

18 Khu XLRT Tiên Phước Chôn lấp  0,5  

 Tổng cộng   5,0 4,0 

 

 
  

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 189/BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 24 tháng 3 năm 2020 

BÁO CÁO  

Giải trình bổ sung Quy định một số cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn  

sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 

 

Ngày 13/3/2020, Thường trực HĐND tỉnh có buổi làm việc với Sở TN&MT 

để nghe báo cáo, giải trình làm rõ một số nội dung của Dự thảo Nghị quyết về Quy 

định một số cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

(2020-2030) do UBND tỉnh trình thông qua tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX 

để đủ thông tin, cơ sở để Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh thẩm định nội dung 

thông qua tại kỳ họp. Kết quả làm việc xin báo cáo như sau: 

Tại cuộc họp, Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo giải trình làm rõ một số 

nội dung yêu cầu trong Báo cáo số 150/BC-STNMT của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về Giải trình quy định một số cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn (2020-2030) và dự thảo Nghị quyết kèm theo Tờ trình 

số 120/TTr-UBND ngày 09/3/2020 của UBND tỉnh trình HĐND tỉnh, các ý kiến 

phát biểu, thảo luận, ý kiến giải trình chi tiết của Sở Tài nguyên và Môi trường, 

Chủ trì đoàn làm việc của HĐND tỉnh kết luận đối với dự thảo Nghị quyết như 

sau: 

1. Nội dung thống nhất nhưng đề nghị làm rõ và giải trình 

TT Nội dung  Câu hỏi Tiếp thu, giải trình 

1 Tên Nghị quyết   

  Đề nghị bổ sung 

cụm từ: “Cơ chế 

khuyến khích đầu 

tư hỗ trợ ...” thay 

vì “Cơ chế hỗ trợ 

xử lý ...” 

Sẽ bổ sung cụm từ cho phù hợp 

bản chất của dự thảo Nghị quyết 

2 Hỗ trợ nhà đầu tư xây dựng khu xử 

lý rác thải tập trung 

 

1 Xây dựng đường 

vào các khu xử lý 

rác 

  

  Có làm đường vào  

khu xử lý cấp tỉnh 

không, loại đường 

Hiện nay đang ưu tiên xúc tiến đầu 

tư khu xử lý cấp huyện, cấp tỉnh sẽ 

thực hiện đồng thời nhưng phải cần 

thời gian vì cần quỹ đất lớn và nhà 

đầu tư có vốn lớn (hàng trăm tỷ 

đồng). Hiện tại cũng đã xác định 

một số điểm nên sẽ bổ sung đầu tư 
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hạng mục này đối với Khu xử lý 

cấp tỉnh 

  Xác định chính xác 

chiều dài tuyến 

đường vào khu xử 

lý rác thải 

Hiện nay các vị trí dự kiến đầu tư 

khu xử lý mới bước đầu lựa chọn 

nên chưa thể xác định chính xác 

chiều dài tuyến đường vì tuyến 

đường sẽ đầu tư theo hướng mới 

không đi qua tuyến hiện trạng vì đi 

qua khu vực có dân cư 

2 Thực hiện công 

tác bồi thường, 

giải phóng mặt 

bằng sạch cho 

diện tích xây 

dựng Dự án khu 

xử lý rác 

   

  Có hỗ trợ tái định 

cư trong trường 

hợp di dời dân hay 

không 

Sẽ hỗ trợ tái định cư nếu trong diện 

tích xây dựng Dự án khu xử lý có 

nhà dân sống hợp pháp từ trước 

đến nay. Tuy nhiên hiện trạng các 

khu đề xuất của các địa phương thì 

trên diện tích xây dựng dự án 

không có nhà ở của hộ dân nào 

3 Thực hiện thí 

điểm phân loại 

rác thải tại nguồn 

Thống nhất nhưng 

cần thực hiện tập 

trung để có tính 

khả thi, thời gian 

thực hiện thí điểm 

nên rút ngắn 3 năm 

thay vì 5 năm 

Đề xuất UBND tỉnh xem xét làm 

thí điểm 3 cụm (3 huyện), gồm: 

miền núi, đồng bằng, trung du với 

quy mô mỗi cụm khoảng 4-5 xã 

thời gian thí điểm tối đa 5 năm vì 

phải thay đổi ý thức người dân và 

cần 100% số hộ dân thực hiện đạt 

yêu cầu thì mới có mô hình thành 

công 

3 Hỗ trợ cộng đồng địa phương  

1 Xây dựng hạ tầng 

thiết yếu cho 

người dân, địa 

phương  

  

  Hỗ trợ một lần hay 

hỗ trợ hàng năm 

Hỗ trợ một lần 

  Cần ghi rõ loại 

công trình hạ tầng 

thiết yếu 

Các công trình thiết yếu: cấp nước 

sạch, giao thông nông thôn, thủy 

lợi, thoát nước. 
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2. Nội dung yêu cầu xem xét bổ sung: 

Tại Điều 4, khoản 1: Bổ sung quy định hỗ trợ thực hiện công tác bồi thường, 

giải phóng mặt bằng sạch, hỗ trợ tái định cư khu vực nhà ở của người dân trên diện 

tích vùng đệm (khoảng cách từ khu xử lý đến nhà ở của dân cư) của Dự án khu xử 

lý rác: 

  - Đã tiếp thu và bổ sung điểm b, khoản 1, Điều 4 của dự thảo Nghị quyết. 

- Mức hỗ trợ thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước 

Kính báo cáo UBND tỉnh xem xét bổ sung nội dung nêu trên vào dự thảo 

Nghị quyết và đề nghị HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết quy định về Cơ chế 

khuyến khích đầu tư hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 

2020-2030 tại cuộc họp HĐND tỉnh lần thứ 15, khóa IX để có cơ sở triển khai thực 

hiện.  

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

-  VP HĐND tỉnh (biết); 

-  Ban KTNS – HĐND tỉnh; 

-  Lưu: VT, BVMT. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 

 

Lê Thị Tuyết Hạnh 
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Phụ lục 1. Tổng hợp kinh phí hỗ trợ giải phóng mặt bằng Dự án  

đầu tư các KXLRT tập trung  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

STT Khu xử lý quy hoạch 

Diện 

tích 

quy 

hoạch  

(ha) 

Diện 

tích 

GPMB 

(ha) 

Khu 

xử lý 

đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Điện Hòa 4 4,0  4,0  

2 Khu XLRT Đại Nghĩa 15 15,0  15,0  

3 Khu XLRT Đại Hiệp 11,7 0,5 X 0,5  

4 Khu XLRT TT Nam Giang 5 3,8 X 3,8  

6 Khu XLRT thị trấn Prao 5 5,0  5,0  

8 Khu XLRT Achiing 1,5 1,0 X 1,0  

9 Khu XLTR Duy Trinh 15 15,0  15,0  

10 Khu XLTR Bình Phú 7 6,0 X  6,0 

11 Khu XLTR Quế Cường 15 15,0  15,0  

12 Khu XLRT Phước Hòa 5 5,0   5,0 

13 Khu XLRT Tân An 5 5,0  5,0  

14 Khu XLRT Tam Xuân II 15 15,0  15  

15 Khu XLRT Tam Thạnh 30 30,0 X 30,0  

16 Khu XLRT Tam Vinh 8 8,0   8,0 

17 Khu XLRT Trà Mai 5 5,0 X  5,0 

18 Khu XLRT Tiên Hà 6 6,0  6,0  

 Tổng cộng 139,3   115,3 24,0 

          *Ghi chú: UBND tỉnh sẽ phê duyệt danh sách các khu xử lý rác thải với diện 

tích chính xác theo xác định thực tế sau khi có ý kiến chính thức của địa phương và 

sự thống nhất của cộng đồng người dân khu vực. 
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Bảng 2. Thống kê kinh phí hỗ trợ xây dựng đường giao thông vận chuyển rác 

vào khu xử lý rác thải tập trung cấp huyện 

 (Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

STT Khu xử lý quy hoạch 

Chiều dài 

tính đủ 

(Km) 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Kinh phí hỗ trợ tối đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Điện Hòa 1,5 8,76 8,76  

2 Khu XLTR Duy Trinh 2,0 11,68 11,68  

3 
Khu XLRT TT huyện Nam 

Giang 
1,5 

8,76 8,76  

4 Khu XLRT Chaval 0,5 2,92  2,92 

5 Khu XLRT thị trấn Prao 1,5    

6 Khu XLRT Achiing 0,5 2,92 2,92  

7 Khu XLTR Bình Phú 0,8 4,672  4,672 

8 Khu XLRT Phước Hòa 2,2 12,848  12,848 

9 Khu XLRT Tân An 1,5 8,76 8,76  

10 Khu XLRT Tam Vinh 2,0 11,68  11,68 

11 Khu XLRT Trà Don 1,2 7,008  7,008 

12 Khu XLRT Tiên Hà 2,5 14,6 14,6  

 Tổng cộng 18,2 106,288 67,16 39,128 

        *Ghi chú:  

          - Chiều dài công trình tính từ tuyến đường vận chuyển chính đến ranh giới 

khu xử lý rác thải  

         - Tiêu chuẩn đường bê tông nông thôn mới: Nền 6,6m, mặt 3,5m. Đơn giá là 

5,84 tỷ đồng/Km 
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Phụ lục 3. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ công trình cấp điện  

đốt rác các khu xử lý rác thải cấp huyện  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Tên khu xử lý  

Công 

suất 

(KVA) 

Đang 

hoạt 

động 

Kinh phí 

(tỷ đồng) 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa (tỷ đồng) 
2020-2025 2025-2030 

1 Khu XLRT Hội An 400  3,8  3,8 

2 Khu XLRT Điện Bàn 400  3,8  3,8 

3 Khu XLRT Đại Lộc 400 x 3,8 3,8  

4 Khu XLRT Nam Giang 400 x 3,8 3,8  

5 Khu XLRT Đông Giang 400  3,8  3,8 

6 Khu XLRT Tây Giang 400 x 3,8 3,8  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 400  3,8  3,8 

8 Khu XLTR Thăng Bình 400 x 3,8 3,8  

9 Khu XLTR Quế Sơn 400  3,8  3,8 

10 Khu XLRT Phước Sơn 400  3,8  3,8 

11 Khu XLRT Hiệp  Đức 400  3,8  3,8 

12 Khu XLRT Nông Sơn 400  3,8  3,8 

13 Khu XLRT Núi Thành  400 x 3,8 3,8  

14 Khu XLRT Tam Kỳ 400  3,8  3,8 

15 Khu XLRT Phú Ninh 400  3,8  3,8 

16 Khu XLRT Bắc Trà My 400 x 3,8 3,8  

17 Khu XLRT Nam Trà My 400  3,8  3,8 

18 Khu XLRT Tiên Phước 400  3,8  3,8 

 Tổng cộng   68,4 22,8 45,6 

        *Ghi chú: Trạm biến áp tính cho trung bình có công suất 400 KVA, dự toán 

trung bình 3,8 triệu/trạm 
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Phụ lục 4. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ hạ tầng thiết yếu xã có khu xử lý rác 

thải   (Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Tên Khu xử lý quy hoạch 

Khối lượng 

phát sinh 

(tấn/ng.đêm) 

Công 

nghệ 

Đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối 

đa (tỷ đồng) 
2020-2025 2025-2030 

 

Khu xử lý rác thải 

(KXLRT) tập trung cấp 

huyện 
 

  64 42 

1 Khu xử lý XLRT Hội An 84,21 Đốt x 4 3 

2 Khu xử lý XLRT Điện Bàn 143,55 
Đốt/chôn 

lấp 
 5 4 

3 Khu xử lý XLRT Đại Lộc 84,96 
Đốt/chôn 

lấp 
 5 2 

4 Khu XLRT Nam Giang 16,21 Chôn lấp x 5  

5 Khu XLRT Đông Giang 14,87 Chôn lấp  5  

6 Khu XLRT Tây Giang 9,20 Chôn lấp x 5  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 74,93 
Đốt/chôn 

lấp 
 4 3 

8 Khu XLTR Thăng Bình 99,22 
Đốt/chôn 

lấp 
x 4 3 

9 Khu XLTR Quế Sơn 46,70 Chôn lấp  5  

10 Khu XLRT Phước Sơn 14,16 Chôn lấp x  5 

11 Khu XLRT Hiệp  Đức 20,75 Chôn lấp   5 

12 Khu XLRT Nông Sơn 16,01 Chôn lấp x 5  

13 
Khu XLRT Núi Thành (Tam 

Nghĩa) 
100,02 

Đốt/chôn 

lấp 
x 5 4 

14 Khu XLRT Tam Kỳ 77,37 
Đốt/chôn 

lấp 
 4 3 

15 Khu XLRT Phú Ninh 42,39 Chôn lấp   5 

16 Khu XLRT Bắc Trà My 23,37 Chôn lấp x 5  

17 Khu XLRT Nam Trà My 39,53 Chôn lấp x  5 

18 Khu XLRT Tiên Phước 13,81 Chôn lấp  5  

 Tổng cộng    64 42 
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Phụ lục 5. Bảng tổng hợp kinh phí hỗ trợ thực hiện các nhiệm vụ BVMT  

(Ước tính cho các Khu hiện trạng và đề xuất năm 2019) 

TT Khu xử lý quy hoạch 

Công 

nghệ 

xử lý 

KXL 

đang 

hoạt 

động 

Kinh phí hỗ trợ tối đa 

(tỷ đồng) 

2020-2025 2025-2030 

 

Khu xử lý XLRT tập trung 

mỗi huyện 

    

1 Khu xử lý XLRT Hội An Đốt x 0,5  

2 Khu xử lý XLRT Điện Bàn 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

3 Khu xử lý XLRT Đại Lộc 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

4 Khu XLRT Nam Giang Chôn lấp x 0,5  

5 Khu XLRT Đông Giang Chôn lấp   0,5 

6 Khu XLRT Tây Giang Chôn lấp x 0,5  

7 Khu XLTR Duy Xuyên 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

8 Khu XLTR Thăng Bình 
Đốt/chôn 

lấp 
x 0,5  

9 Khu XLTR Quế Sơn Chôn lấp   0,5 

10 Khu XLRT Phước Sơn Chôn lấp x 0,5  

11 Khu XLRT Hiệp  Đức Chôn lấp   0,5 

12 Khu XLRT Nông Sơn Chôn lấp x 0,5  

13 
Khu XLRT Núi Thành (Tam 

Nghĩa) 

Đốt/chôn 

lấp 
x 0,5  

14 Khu XLRT Tam Kỳ 
Đốt/chôn 

lấp 
  0,5 

15 Khu XLRT Phú Ninh Chôn lấp   0,5 

16 Khu XLRT Bắc Trà My Chôn lấp x 0,5  

17 Khu XLRT Nam Trà My Chôn lấp x 0,5  

18 Khu XLRT Tiên Phước Chôn lấp  0,5  

 Tổng cộng   5,0 4,0 

 

 
  

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 151/BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Nam, ngày 09 tháng 3  năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến của các Sở, ngành, địa phương và Ủy viên UBND tỉnh đối 

với dự thảo Quy định một số cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 

 

Ngày 02/12/2019, Chủ tịch UBND tỉnh Lê Trí Thanh chủ trì cuộc họp nghe 

Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo Khung cơ chế hỗ trợ để các bên liên quan 

tham gia góp ý hoàn thiện làm cơ sở cho việc xây dựng Cơ chế trình HĐND tỉnh. 

Kết quả cuộc họp được UBND tỉnh thống nhất tại Thông báo số 408/TB-UBND 

ngày 16/12/2019.  

1. Lấy ý kiến của Sở, ngành và địa phương lần thứ 1:  

Trên cơ sở ý kiến kết luận tại Thông báo số 408/TB-UBND ngày 

16/12/2019,  Sở Tài nguyên và Môi trường hoàn thiện Khung cơ chế và lấy ý kiến 

của các Sở (Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT và 

Công Thương) UBND huyện của 18 huyện/thị xã/thành phố tại Công văn số 

2198/STNMT-BVMT v/v tham gia góp ý Khung cơ chế hỗ trợ.  

- Đến ngày 10/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được 07 văn bản 

góp ý Khung cơ chế của 06 huyện/thị/thành (Hội An, Đại Lộc, Thăng Bình, Duy 

Xuyên, Quế Sơn và Nông Sơn, Núi Thành) và 01 Sở  (Sở Nông nghiệp và PTNT). 

- Các ý kiến tham gia: Cơ bản thống nhất với nội dung . Có một vài ý kiến 

góp ý bổ sung là đề nghị tăng phạm vị hỗ trợ lên 3 km đối với khu chôn lấp và đốt, 

01 km đối với nhà máy sản xuất phân compost; ngân sách tỉnh hỗ trợ 100% kinh 

phí thu gom và xử lý rác thải huyệ; đóng bảo hiểm cho người dân trong vùng, hỗ 

trợ thuốc tiêu độc khử trùng; hỗ trợ cho người dân đến lao động sản xuất trên diện 

tích đất thuộc khu vực,… 

2. Lấy ý kiến của Sở, ngành và địa phương lần thứ 2:  

Ngày 13/02/2020, Sở TN&MT đã có Công văn số 196/STNMT-BVMT gửi 

các sở ngành và 18 huyện/thị/thành để lấy ý kiến về Dự thảo một số quy định cơ 

chế. Đến ngày 21/02/2020, Sở nhận được 03 ý kiến của huyện Thăng Bình, Phước 

Sơn, Núi Thành. 

- Ngày 25/02/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục gửi văn bản đề 

nghị các ngành địa phương quan tâm góp ý một số quy định cơ chế hỗ trợ để tổng 
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hợp hoàn thiện Cơ chế kịp thời báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh tại kỳ họp 

thứ 15 năm 2020.  

- Đến ngày 02/03/2020, Sở nhận được ý kiến của các Sở: Xây dựng, Nông 

nghiệp và PTNT, Tài chính và UBND các huyện: Duy Xuyên, Nông Sơn, Nam Trà 

My, Núi Thành. 

- Ý kiến tham gia: Các Sở, ngành, địa phương cơ bản thống nhất cơ chế. 

Riêng Sở Tài chính đề nghị xem xét trong khả năng thu chi ngân sách để đảm bảo 

kinh phí thực hiện cơ chế và đề nghị xem xét cân đối nguồn vốn để thực hiện. 

3. Lấy ý kiến của lần thứ 3:  

Ngày 03/3/2020, UBND tỉnh do PCT TT Hùynh Khánh Toàn chủ trì tổ chức 

cuội họp lấy ý kiến của các bên liên quan, gồm Thương trực HĐND tỉnh, các Ban 

của HĐND tỉnh, đại diện các Sở liên quan: Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Nông 

nghiệp và PTNT, Xây dựng, Công thương.  

Tại cuộc họp, các đại biểu cơ bản thống nhất nội dung quy định trong cơ chế 

hỗ trợ, trong đó Sở Tài chính đề nghị điều chỉnh bỏ mục hỗ trợ cho người dân về 

phí dịch vụ  xử lý rác hàng tháng mà dơn vị dịch vụ tự cân đối vì không phù hợp, 

hơn nữa hạn chế kinh phí hỗ trợ địa phương mà tăng kinh phí hỗ trợ đầu tư cho dự 

án xử lý rác thất thải rắn và ghi rõ ưu tiên các đơn vị đang hoạt động trên địa bàn 

tỉnh.  

4. Tiếp thu ý kiến và tổng hợp trình Dự thảo Nghị quyết:  

Trên cơ sở đó Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp thu và tiếp tục hoàn chỉnh 

một số quy định Cơ chế hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai 

đoạn (2020-2030) trình Sở Tư pháp thẩm định gửi phiếu lấy ý kiến của các Ủy 

viên UBND tỉnh. 

4.1. Ý kiến thẩm định của Sở Tư pháp:  

Báo cáo thẩm định số 15/BC-STP ngày 09/3/2020 của Sở tư pháp: kèm 

theo 

4.2. Ý kiến Ủy viên UBND tỉnh: 

Ngày 04/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành Công văn số 

429/STNMT-BVMT về việc lấy ý kiến các Ủy viên UBND tỉnh về dự thảo quy 

định một số cơ chế (kèm theo báo cáo giải trình quy định cơ chế hỗ trợ xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030. 

Tính đến ngày 09/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường nhận được 25 ý 

kiến các Ủy viên UBND tỉnh. Trong đó có 23/25 ý kiến đồng ý thông qua và 02 

ý kiến thông qua và đề nghị chỉnh sửa, bổ sung. 

 *Tổng hợp các ý kiến theo phiếu lấy ý kiến: 

TT Thành viên UBND tỉnh Thống 

nhất 

Chỉnh sửa 

và thống 

Không 

thông qua 
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thông 

qua 

nhất 

thông qua 

01 Lê Trí Thanh - Chủ tịch  X   

02 
Huỳnh Khánh Toàn – Phó Chủ tịch 

TT  
X   

03 Trần Đình Tùng – Phó Chủ tịch  X   

04 Trần Văn Tân - Phó Chủ tịch  X   

05 Lê Văn Sinh – Giám đốc Sở GTVT X   

06 
Nguyễn Thanh Hồng – Giám đốc 

Sở VHTT &DL 
X   

07 
Hà Thanh Quốc – Giám đốc Sở 

GD&ĐT 
X   

08 
Nguyễn Đức Dũng – Giám đốc 

Công an tỉnh 
 X  

09 
Lê Ngọc Trung – Giám đốc Sở 

NN&PTNT 
 X  

10 
Trần Thanh Hà – Giám đốc Sở 

TN&MT 
X   

11 
Phan Văn Chín – Giám đốc Sở Tài 

chính 
 X  

12 
Huỳnh Tấn Triều – Giám đốc Sở 

LĐTB&XH 
X   

13 
Đặng Văn Đào – Giám đốc Sở Tư 

pháp 
X   

14 
Nguyễn Quang Thử - Giám đốc Sở 

Công Thương 
X   

15 
Nguyễn Văn Hai – Giám đốc Sở Y 

tế 
X   

16 
Phạm Viết Tích – Giám đốc Sở 

KH&CN 
X   

17 
Văn Anh Tuấn – Chánh Văn phòng 

UBND tỉnh 
X   
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18 
Đặng Phong – Giám đốc Sở 

KH&ĐT 
 X  

19 
A Lăng Mai – Trưởng Ban Dân tộc 

tỉnh 
 X  

20 
Trần Minh Thái – Chánh Thanh tra 

tỉnh 
X   

21 
Nguyễn Phú – Giám đốc Sở Xây 

dựng 
X   

22 
Trần Anh Tuấn - Giám đốc Sở Nội 

vụ 
X   

23 
Phạm Hồng Quảng - Giám đốc Sở 

Thông tin và Truyền thông 
X   

24 
Hứa Văn Tưởng – Bộ chỉ huy quân 

sự tỉnh 
X   

25 Nguyễn Ngọc Kim - Sở Ngoại Vụ X   

 

 

*Tổng hợp ý kiến đề nghị chỉnh sửa, bổ sung: 

Sở Kế hoạch và Đầu tư:  

  - Đối với những địa phương không có khu xử lý rác thải thì thỏa thuận 

với địa phương lân cận trong năm 2020 để hỗ trợ xử lý trước mắt nhưng về lâu 

dài, địa phương đó phải tiến hành lựa chọn địa điểm để đầu tư khu xử lý rác thải 

tập trung tại địa phương mình theo tinh thần Nghị quyết 09/NQ-TU của Tỉnh ủy. 

  - Thống nhất nội dung và mức hỗ trợ theo Cơ chế, tuy nhiên cần phân rõ 

nội dung hỗ trợ theo nguồn vốn đầu tư, ví dụ: đối với hạng mục giải phóng mặt 

bằng, đầu tư hạ tầng nên sử dụng nguồn vốn đầu tư, hỗ trợ phân loại rác, bảo vệ 

môi trường…nên sử dụng nguồn vốn sự nghiệp. 

Ban Dân tộc kiến đề nghị: 

  - Đề nghị hỗ trợ hồ sơ Đánh giá tác động môi trường và lập dự án 

  - Đề nghị bổ sung việc xây dựng các khu xử lý chất thải tập trung là rất 

cần thiết tuy nhiên vấn đề ô nhiễm môi trường trong không khí và trong lòng đất 

phải được các nhà chuyên môn môi trường tổ chức khảo sát, đánh giá tác động 

một cách khoa học và mang tính chiến lược lâu dài, ngoài việc đánh giá tác động 

môi trường, việc tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt dự án tốn rất nhiều thời gian 

và chi phí, vì vậy nhà nước cần có cơ chế chính sách thu hút nhà đầu tư cũng 

như tạo điều kiện thuận lợi cho địa phương. Ban Dân tộc đề nghị bổ sung nội 

dung này vào cơ chế hỗ trợ và đồng ý thống nhất thông qua. 
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Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét, trình HĐND tỉnh khóa IX tại  kỳ họp 

thứ 15 để xem xét thông qua Nghị quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, CCBVMT.. 
 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

(Đã ký) 

 

 

Lê Thị Tuyết Hạnh 

 

 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
 

Số: 218/BC-STNMT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

     Quảng Nam, ngày  07 tháng  4 năm 2020 

 
 

BÁO CÁO 

Tổng hợp ý kiến của Ủy viên UBND tỉnh đối với dự thảo  

Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt  

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 

 
 

 Ngày 09/3/2020, Sở Tài nguyên và Môi trường gửi UBND tỉnh Báo cáo số 

189/BC-STNMT về Giải trình bổ sung quy định một số Cơ chế khuyến khích đầu 

tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 sau 

khi tổng hợp ý kiến góp ý của các đại biểu đại diện Thường trực HĐND tỉnh làm 

việc với Sở TN&MT ngày 13/3/2020 để làm rõ nội dung dự thảo Cơ chế, làm cơ 

sở để Ban Kinh tế ngân sách HĐND tỉnh thẩm định dự thảo Cơ chế trình tại cuộc 

họp HĐND tỉnh; đồng thời ngày 24/3/2020, Sở TN&MT gửi văn bản số 

576/STNMT-BVMT về việc xin ý kiến thông qua dự thảo nội dung điều chỉnh bổ 

sung của UBND tỉnh trình tại kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh để xin ý kiến lại các Ủy 

viên Ủy ban nhân dân tỉnh đối với dự thảo Cơ chế hoàn thiện. Kết quả lấy ý kiến 

lại các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh được tổng hợp như sau: 
 

* Tổng hợp ý kiến các thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh 
 

TT 
Thành viên 

UBND tỉnh 

Thống 

nhất 

thông 

qua 

Ý kiến chỉnh sửa và thống nhất 

thông qua 

Không 

thông 

qua 

Ý kiến 

giải trình 

01 

Lê Trí Thanh 

- Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x    

02 

Huỳnh 

Khánh Toàn 

– Phó Chủ 

tịch TT 

UBND tỉnh 

x    

03 

Trần Đình 

Tùng – Phó 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x 

 1. Đặt vấn đề: tại vùng 10 địa 

phương đồng bằng hiện đã quá tải 

(trừ Tam Nghĩa) nhất là Đại hiệp 

và Tam Xuân 2. Bài toán trước 

mắt là tập hợp đầu tư nâng công 

suất để giải quyết ngay quá tải này 

(như dự án chống rò rỉ, thấm…ở 

Đại hiệp và nâng công suất). Việc 

này Ngân sách tỉnh đầu tư 100% 

vì vậy cần phải làm ngay vì những 

 

 

Đã thi 

công, gia 

cố,  mở 

rộng bãi 

rác đại 

hiệp từ 

ngày 

10/3/2020 
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bãi rác này giải quyết rác thải liên 

huyện và cần xác định mốc thời 

gian hết nhiệm vụ của các bãi rác 

này, tùy theo khả năng nâng công 

suất có thể cho giới hạn 2 năm 

(tháng 6/2022). 

    Bắt buộc mỗi địa phương 

(trong số 10 địa phương đồng 

bằng) phải tự làm 1 khu để xử lý 

cho chính địa phương đó: từ tháng 

7/2022 phải tự xử lý rác thải cho 

địa phương mình và phải đưa ra 

chế tài: 

- Về trách nhiệm là cấp huyện 

phải làm để tự xử lý rác từ tháng 

7/2022. 

- Để tạo điều kiện cho các huyện 

thì Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo 01 

trong các hướng: 

 + Hỗ trợ theo tỷ lệ trên vốn đầu 

tư. 

 + Hỗ trợ trên khối lượng rác xử 

lý. 

 + Hoặc là kêu gọi đầu tư theo 

hình thức PPP. 

- Riêng với khu vực miền núi thì 

thống nhất hỗ trợ tối đa không quá 

03 vị trí và cách thức là như trên 

(như với các huyện thị thành đồng 

bằng) 

- Bỏ việc đầu tư khu xử lý rác thải 

của tỉnh. 

   Có như vậy mới nhanh được và 

cấp huyện phải lo và cũng có thời 

gian làm (7/2022: phải có) 

 

 

 

 

 

Bãi rác đại 

hiệp đã 

tính toán 

đến 

6/2021 là 

lấp đầy và 

đóng cửa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Việc bỏ 

đầu tư 

KXLRT 

cấp tỉnh 

báo cáo 

UBND 

tỉnh xem 

xét 

04 

Trần Văn 

Tân - Phó 

Chủ tịch 

UBND tỉnh 

x    

05 

Lê Văn Sinh 

– Giám đốc 

Sở GTVT 

x    

06 Nguyễn 

Thanh Hồng 
x    
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– Giám đốc 

Sở VHTT 

&DL 

07 

Hà Thanh 

Quốc – Giám 

đốc Sở 

GD&ĐT 

x    

08 

Nguyễn Đức 

Dũng – Giám 

đốc Công an 

tỉnh 

x    

09 

Lê Ngọc 

Trung – 

Giám đốc Sở 

NN&PTNT 

x    

10 

Trần Thanh 

Hà – Giám 

đốc Sở 

TN&MT 

x    

11 

Phan Văn 

Chín – Giám 

đốc Sở Tài 

chính 

x 

Cơ bản thống nhất nội dung dự 

thảo và xem xét điều chỉnh một số 

mức hỗ trợ: 

1. Hỗ trợ làm đường giao thông 

vào KXL rác thải nâng tỷ lệ hỗ trợ  

100% thay 50% 

2. Hỗ trợ xây dựng công trình hạ 

tầng thiết yếu phục vụ dân sinh 

điều chỉnh thành: Nội dung và 

mức hỗ trợ: nâng cấp, di tu bổ 

dưỡng công trình hạ tầng thiết yếu 

đã có hoặc xây mới nơi chưa có 

công trình hạ tầng thiết yếu  

3. Nguồn vốn hỗ trợ:  Từ ngân 

sách tỉnh điều chỉnh thành: 

3.1. Nguồn vốn đầu tư của ngân 

sách cấp tỉnh, ngân sách cấp 

huyện. 

3.2. Nguồn vốn hỗ trợ: 

- Đối với các huyện miền núi (9 

huyện): Ngân sách tỉnh hỗ trợ 

100%. 

- Đối với các huyện đồng bằng: 

+ Các huyện, thị xã, thành phố 

tự cân đối ngân sách: ngân sách 

 

 

 

 

Mục 1 và 

2 đã tiếp 

thu, chỉnh 

sửa 

 

 

 

 

 

 

 

Mục 3.2 

báo cáo 

UBND 

tỉnh xem 

xét 
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tỉnh hỗ trợ 50% kinh phí (50% 

còn lại địa phương tự cân đối) 

+ Các huyện thuộc khu vực 

đồng bằng còn lại (Đại Lộc, Duy 

Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, 

Phú Ninh) ngân sách tỉnh hỗ trợ 

70%, (30% còn lại huyện tự cân 

đối). 

12 

Huỳnh Tấn 

Triều – Giám 

đốc Sở 

LĐTB&XH 

x    

13 

Đặng Văn 

Đào – Giám 

đốc Sở Tư 

pháp 

 
    Đề nghị chỉnh sửa và cập nhật 

lại các văn bản pháp luật mới nhất 
 

Tiếp thu, 

chỉnh sửa 

14 

Nguyễn 

Quang Thử - 

Giám đốc Sở 

Công 

Thương 

x    

15 

Nguyễn Văn 

Hai – Giám 

đốc Sở Y tế 

x    

16 

Phạm Viết 

Tích – Giám 

đốc Sở 

KH&CN 

x    

17 

Văn Anh 

Tuấn – 

Chánh Văn 

phòng UBND 

tỉnh 

x    

18 

Đặng Phong 

– Giám đốc 

Sở KH&ĐT 

x    

19 

A Lăng Mai 

– Trưởng 

Ban Dân tộc 

tỉnh 

x    

20 
Trần Minh 

Thái Chánh 

Thanh tra tỉnh 
x    
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21 

Nguyễn Phú 

– Giám đốc 

Sở Xây dựng 

x    

22 

Trần Anh 

Tuấn - Giám 

đốc Sở Nội 

vụ 

x    

23 

Phạm Hồng 

Quảng - 

Giám đốc Sở 

Thông tin và 

Truyền thông 

x    

24 

Hứa Văn 

Tưởng - 

Tỉnh Đội 

trưởng 

x    

25 

Nguyễn Ngọc 

Kim - Sở 

Ngoại Vụ 

x    

 

Trên cơ sở thu thập lấy ý kiến lại của các Ủy viên UBND tỉnh đối với dự 

thảo Nghị quyết cơ chế đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh Quảng 

Nam giai đoạn 2020-2030, Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp nhận đủ 25/25 ý kiến 

góp ý qua phiếu. Trong đó có 23/25 ý kiến của Ủy viên là thống nhất hoàn toàn dự 

thảo Nghị quyết; 01 ý kiến của Ủy viên Trần Đình Tùng đã ghi nhận và chỉnh sửa, 

bổ sung; Riêng ý kiến của Ủy viên là Giám đốc Sở Tài chính liên quan đến điều 

chỉnh tỷ lệ hỗ trợ, tỷ lệ hỗ trợ giữa vốn đầu tư ngân sách tỉnh, còn lại vốn ngân 

sách huyện tự cân đối thì báo cáo UBND tỉnh xem xét, quyết định. 

Dự thảo Nghị quyết cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn 

sinh hoạt tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2030 : Kèm theo 

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 15, HĐND 

tỉnh khóa IX. 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh; 

- Lưu: VT, BVMT . 
 

 

 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

(đã ký) 

 

Lê Thị Tuyết Hạnh 

 

 

 

 




