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  BÁO CÁO 

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ trình  

và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030 

Qua nghiên cứu Tờ trình số 1953/TTr-UBND ngày 09/4/2020 của UBND tỉnh 

về đề nghị ban hành nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý 

chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030, Ban 

Kinh tế - Ngân sách báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:  

1. Về sự cần thiết và thẩm quyền ban hành 

Để kịp thời giải quyết những bức xúc, bất cập trong xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt trong điều kiện lượng rác thải phát sinh ngày càng tăng, thúc đẩy đầu tư các 

khu xử lý rác thải theo định hướng quy hoạch. Tại kỳ họp này, UBND tỉnh trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt là cần thiết, phù hợp thẩm quyền HĐND tỉnh theo các quy định pháp 

luật hiện hành.  

2. Về nội dung  

Qua xem xét, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh nhận thấy nội dung quy 

định cơ chế khuyến khích đối với nhà đầu tư (hỗ trợ giải phóng mặt bằng, hỗ trợ 

tái định cư người dân bị ảnh hưởng, hỗ trợ xây dựng đường giao thông vào khu 

xử lý rác thải, xây dựng công trình cấp điện) và cơ chế hỗ trợ đối với địa phương 

(xây mới hoặc nâng cấp, cải tạo, bảo dưỡng các công trình thiết yếu phục vụ dân 

sinh; kinh phí thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường) được đề xuất trên cơ sở các 

quy định pháp luật hiện hành1 và tình hình thực tế khi triển khai, vận hành các khu 

xử lý rác thải sinh hoạt tập trung. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống 

nhất về đối tượng, nguyên tắc, phương thức, nội dung hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt do UBND tỉnh trình. Tuy nhiên, đề nghị UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo trao 

đổi làm rõ thêm về mức hỗ trợ tối thiểu (đối với trường hợp khối lượng rác thải 

phát sinh dưới 50 tấn/ngày đêm) và mức hỗ trợ tối đa (đối với trường hợp khối 

lượng rác thải phát sinh trên 400 tấn/ngày đêm) để đại biểu HĐND tỉnh thảo luận, 

quyết định. Đồng thời, Ban kiến nghị một số vấn đề sau: 

- Trong quá trình thực hiện cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt,  đề nghị các địa phương chủ động thu hút các nhà đầu tư triển 

khai các dự án xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn; các sở, ngành tích cực hỗ trợ 

hoàn thiện thủ tục đầu tư, kịp thời triển khai các dự án. Đồng thời, để kiểm soát 

                                                 
1 Các Điều 39, 40 Nghị định 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Bảo vệ môi trường 
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chặt chẽ tính khả thi của các dự án, đề nghị UBND tỉnh tổng hợp các vấn đề liên 

quan về công nghệ xử lý, năng lực nhà đầu tư, địa điểm thực hiện dự án, thời gian 

thực hiện và đảm bảo sự đồng thuận của cử tri báo cáo Thường trực HĐND tỉnh 

thống nhất bằng văn bản trước khi quyết định phê duyệt đầu tư. 

- Tình hình đầu tư, xây dựng các dự án xử lý rác thải tập trung cấp tỉnh còn 

khá chậm, phát sinh nhiều vướng mắc. Ban đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo 

các sở, ngành đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ, thủ tục liên quan, nhất là thủ tục 

thẩm định công nghệ, đánh giá tác động môi trường, góp phần thúc đẩy dự án sớm 

hoàn thành đi đôi với việc rà soát, xây dựng lại đơn giá dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn phù hợp, đảm bảo đủ kinh phí đáp ứng yêu cầu về 

bảo vệ môi trường. 

- Đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo xây dựng đề án, cơ chế hỗ trợ thực hiện phân 

loại rác thải sinh hoạt tại nguồn gắn với thu gom, vận chuyển và xử lý tại một địa 

phương có điều kiện cơ bản thuận lợi để thực hiện thí điểm mô hình trước khi mở 

rộng phạm vi toàn tỉnh, đảm bảo việc phân loại tại nguồn phù hợp với từng địa 

phương, khu vực, gắn với quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn sinh hoạt và 

đồng bộ về công nghệ xử lý. 

3. Về dự thảo nghị quyết 

Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị điều chỉnh về thể thức, kỹ 

thuật trình bày đảm bảo các quy định trong ban hành văn bản quy phạm pháp luật. 

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về Tờ 

trình và dự thảo nghị quyết quy định cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 – 2030,  kính trình 

HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
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