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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định 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 
thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 1101/TTr-STNMT ngày 
31/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường trình thẩm định 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. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định 
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, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 796/BC-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường.
4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 31/BC-SKHĐT 

ngày 18/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn ngân 
sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 
đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 
quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch 
đầu tư công năm 2022.
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- Công văn số 8080/UBND-TH ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh 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.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Xây dựng, UBND huyện Núi Thành.
3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp 

hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.
2. Nhóm dự án: dự án nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 156.000.000.000 đồng (Một trăm năm 

mươi sáu tỷ đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Bảo vệ môi trường. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022-2025.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 
1. UBND huyện Núi Thành (Công văn số 43/UBND-TNMT ngày 

12/01/2022)
Tại mục tiến độ triển khai dự án, giai đoạn triển khai thi công dự án, trang 6: 

Đề nghị điều chỉnh xây dựng Khu phân loại rác thải qua thực hiện năm 2024 hoặc 
đầu tư sớm hơn 2024 bời theo quy định của tại khoản 7, điều 79 của Luật bảo vệ 
môi trường thì chúng ta bắt buộc phải thực hiện phân loại trước 12/2024 nên đề 
nghị điều chỉnh thời gian xây dựng cho phù hợp. 

Tại các hạng mục cần đầu tư: Đề nghị tính toán lại công suất công trình xử lý 
nước rỉ rác bởi vào mùa mưa diện tích ô chôn lấp lớn với lượng mưa những năm 
gần đây lớn dẫn đến quá tải cho hệ thống xử lý nước thải. Ngoài ra, phải có giải 
pháp che ô chôn lấp để hạn chế nước mưa vào mùa mưa trộn lẫn với nước rỉ rác 
trong ô chôn lấp. 

Bổ sung diện tích trồng cây xanh cho phù hợp và nghiên cứu trồng cây xanh 
đặc thù có khả năng xử lý môi trường, đặc biệt là hạn chế mùi hôi.

2. Sở Xây dựng (Công văn số 93/SXD-QLHT ngày 21/01/2022):
-Về sự phù hợp với quy hoạch: Nội dung thuyết minh đầu tư trong phạm vi 

15,8ha để thực hiện dự án thuộc khu vực quy hoạch định hướng xây dựng chức 
năng “Khu vực phục vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp 
hợp vệ sinh” theo hồ sơ 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 được UBND 
tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 12/11/2021. 
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- Về nội dung: Để đảm bảo các nội dung của đề xuất chủ trương đầu tư, Sở 
Xây dựng có ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị Sở Tài nguyên và Môi 
trường một số nội dung sau: 

+ Bổ sung tính toán, thông tin về quy mô, công suất xử lý của các ô chôn lấp 
(Thuyết minh chỉ nêu đến diện tích ô chôn lấp theo quy hoạch) và quy mô, công 
suất của công trình trạm xử lý nước rỉ rác; trong đó lưu ý về mục tiêu đầu tư theo 
công nghệ chôn lấp của dự án này và định hướng thực hiện phân khu xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt bằng công nghệ đốt hoặc công nghệ tiên tiến khác trong tương 
lai.

+ Về phân kỳ đầu tư: theo đề xuất được phân kỳ theo diện tích khu chôn lấp 
(giai đoạn 1: 01ha, giai đoạn 2: 02 ha, giai đoạn 3: 03 ha) và lắp đặt thiết bị theo 
công suất xử lý của hệ thống xử lý nước thải (xây dựng bể đủ 800 m3 /ngày đêm; 
lắp đặt thiết bị giai đoạn 1: 400 m3 /ngày đêm, giai đoạn 3: 400 m3 /ngày đêm). 
Tuy nhiên, đề nghị đơn vị đề xuất nghiên cứu phân kỳ hoàn thành theo phân khu 
chức năng, theo hướng phân kỳ đầu tư theo số lượng ô chôn lấp và thực hiện việc 
xây dựng bể, lắp đặt thiết bị xử lý nước thải theo các hệ thống độc lập cho từng 
giai đoạn (chỉ xây dựng trước tuyến ống thu gom chờ và không đi qua khu vực ô 
chôn lấp). 

+ Về hạng mục đầu tư: đề nghị nghiên cứu thực hiện các hạng mục hạ tầng 
kỹ thuật cần thiết thuộc tổng thể khu vực quy hoạch (khu 35,37 ha) để đầu tư khớp 
nối đồng bộ, đảm bảo sau khi dự án đưa vào hoạt động không bị ảnh hưởng bởi 
các tác động khác ngoài phạm vi quy hoạch. 

+ Bản vẽ: đề nghị thể hiện khoanh vùng phạm vi 15,8ha để thực hiện dự án, 
bao gồm các hạng mục công trình thành phần trong tổng mặt bằng; thể hiện phạm 
vi, quy mô của từng giai đoạn, phân kỳ đầu tư theo đề xuất. 

+ Thuyết minh: Đề nghị rà soát, thống nhất về nội dung công suất theo thuyết 
minh chung và thuyết minh riêng về nước thải (tại trang 4 thuyết minh chung và 
trang 3, 5, 13, 14 thuyết minh công nghệ hệ thống xử lý nước thải) và bổ sung 
thuyết minh tính toán theo các nội dung góp ý nêu trên. 

+ Nội dung sơ bộ tổng mức đầu tư: Tài liệu tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư 
chưa được thể hiện rõ trong hồ sơ; các chi phí có khả năng bị trùng lắp (đã có chi 
phí xây dựng công trình xử lý nước rác trong chi phí xây dựng, với mức 809,5 triệu 
đồng; trong khi phần chi phí thiết bị của hệ thống xử lý nước thải có mức 31.024,1 
triệu đồng, lại bao gồm phần xây dựng và thiết bị). Do đó, đề nghị rà soát, tính toán 
sơ bộ tổng mức đầu tư theo các phương pháp quy định tại khoản 2, Điều 4 Nghị 
định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư 
xây dựng và Phụ lục I kèm theo Thông tư số 11/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 
của Bộ trưởng Bộ Xây dựng hướng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi 
phí đầu tư xây dựng. 

- Về thủ tục: đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu quy định về sơ bộ 
theo quy định tại Nghị định số 54/2021/NĐ-CP ngày 21/5/2021 của Chính phủ, 
được cơ quan có thẩm quyền xem xét đồng thời với việc thẩm định hồ sơ đề nghị 
quyết định chủ trương đầu tư của dự án tư.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
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1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 
Khu vực phía Nam tỉnh hiện đang khai thác, vận hành Bãi rác thải Tam 

Xuân 2, huyện Núi Thành được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 2004, 
đây là khu xử lý rác thải quy mô lớn, xử lý hơn 40% lượng rác thải trên địa bàn 
toàn tỉnh. Sau hơn 17 năm hoạt động, khu xử lý rác thải trên đã xuống cấp, quá 
tải, trong những năm gần đây liên tiếp xảy ra sự cố ứ đọng nước và tràn ra môi 
trường mỗi khi mưa lớn, bốc mùi hôi thối khiến người dân địa phương bức xúc, 
ngăn cản các hoạt động vận chuyển xử lý rác; có thời điểm diễn biến phức tạp, 
người dân đã ngăn chặn việc đưa rác vào khu xử lý rác dẫn đến tình trạng ứ 
đọng rác trong cộng đồng trong thời gian dài, gây nên tình trạng ô nhiễm môi 
trường tại địa bàn các huyện, thành phố phía Nam của tỉnh. Hơn nữa, việc kêu 
gọi đầu tư các dự án xử lý rác thải sinh hoạt bằng các công nghệ hiện đại, tiên 
tiến đang rất chậm so với yêu cầu, sẽ rất khó khăn trong việc thực hiện mục tiêu 
đặt ra theo Đề án quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025 
định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-
UBND ngày 19/6/2020, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố về chất thải rắn sinh hoạt tại 
các địa phương khi các khu xử lý cấp tỉnh đóng cửa (Khu xử lý rác Tam Xuân 2 sẽ 
đóng cửa vào tháng 12/2023). Do đó để giải quyết nhu cầu xử lý rác thải sinh hoạt 
cho các địa phương phía Nam của tỉnh, nhằm đảm bảo vệ sinh môi trường cho cộng 
đồng dân cư, các khu công nghiệp trong khu vực, thu hút đầu tư phát triển kinh tế 
xã hội của địa phương; đồng thời làm nơi xử lý dự phòng khi dự án xử lý rác thải 
sinh hoạt bằng các công nghệ hiện đại, tiên tiến được đầu tư hoạt động tại khu 
vực, thì việc đầu tư dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn 
lấp hợp vệ sinh là rất cần thiết.

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ 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 
đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư trong năm 2022 tại 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
triển khai thực hiện tại Công văn số 8080/UBND-TH ngày 12/11/2021. Nội dung 
đầu tư dự án và địa điểm thực hiện phù hợp với Đề án quản lý chất thải rắn trên địa 
bàn tỉnh Quảng Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 được UBND tỉnh 
phê duyệt tại Quyết định số 1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 và 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 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
3305/QĐ-UBND ngày 12/11/2021. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 156 tỷ đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo quy 

định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư:
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a) Quy mô đầu tư: cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 
nhà nước, bao gồm các nội dung: 

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 các quy chuẩn kỹ thuật về môi trường và tiêu chuẩn thiết kế hiện 
hành; bao gồm các hạng mục như sau:

- Khu chôn lấp: Ô chôn lấp rác thải có thu gom nước ngầm và nước rỉ rác 
riêng biệt với diện tích khoảng 6,6ha; gòm các hạng mục: đào, đắp đê xung quanh 
ô chôn lấp; san nền đáy ô chôn lấp; lót bạt đáy ô chôn lấp; xây dựng hệ thống thoát 
nước ngầm, hệ thống thu gom nước rỉ rác (lớp lọc, giếng thu, hố ga, ống thu gom, 
...).

- 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, với quy mô 
công suất xử lý nước rỉ rác khoảng 800m3/ngày đêm; phần thiết bị thi công lắp đặt 
cho công suất 400 m3/ngày đêm (giai đoạn 2022-2023) và tiếp tục đầu tư đảm bảo 
công suất 800m3/ngày đêm (giai đoạn 2024-2025).

- Các hạng mục hạ tầng phụ trợ:
+ Nhà điều hành, nhà nghỉ cho nhân viên: công trình cấp 4, diện tích xây dựng 

khoảng 400m2 và các công trình phụ trợ khác;
+ 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 xây dựng khoảng 800m2;
+ 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. 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): diện tích san nền 
khoảng 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.

+ Đường trục chính: Bnền = 16,5m = 4,5m(vỉa hè) + 7,5m(mặt) + 4,5m(vỉa 
hè) dài khoảng 588m và Bnền= 12,0m = 3,0m(vỉa hè) + 6,0m (mặt) + 3,0m(vỉa hè) 
dài khoảng 326m; kết cấu mặt đường bằng bê tông xi măng. Bãi đỗ xe có diện tích 
khoảng 1.200m2;

+ Đường nội bộ: dài khoảng 1.500m, mặt đường rộng 3,5m; kết cấu mặt 
đường bằng bê tông xi măng;

+  Đường dân sinh: dài khoảng 1.000m, mặt đường rộng 3,5m; kết cấu đường 
đất;

+ Hệ thống thoát nước mưa; hệ thống cấp nước sinh hoạt; hệ thống PCCC;
+ Hệ thống điện: đầu tư đường dây trung thế với chiều dài khoảng 3km và 

trạm biến áp 400kVA.
+ Khu vực chứa chất phủ bề mặt: thiết kế theo vị trí quy hoạch được duyệt 

với khối lượng đất phủ khoảng 20-25% khối lượng chất thải.
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+ Khu phân loại chất thải rắn: mỗi ô chôn lấp bố trí 1 khu vực phân loại chất 
thải rắn với diện tích xây dựng mỗi khu rộng khoảng 900m2, trong mỗi khu nhà bố 
trí mương thu gom nước rỉ rác dẫn về  hệ thống xử lý nước rỉ rác.

+ Hồ chứa nước rỉ rác trong trường hợp bảo dưỡng, bảo trì hệ thống xử lý 
nước rỉ rác.

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh; 

ngân sách tỉnh dự kiến bố trí 156 tỷ đồng giai đoạn 2022-2025 theo Báo cáo thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 31/BC-SKHĐT ngày 18/01/2022 của 
Sở Kế hoạch và Đầu tư là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 
gian tiến độ thực hiện dự án năm 2022 -2025; qua xem xét văn bản thẩm định 
nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất đề xuất tiến 
độ thực hiện dự án 2022-2025.

g) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về hiệu 
quả đầu tư về kinh tế - xã hội và môi trường.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
- Các nội dung góp ý về đề xuất chủ trương đầu tư dự án của UBND huyện 

Núi Thành tại Công văn số 43/UBND-TNMT ngày 12/01/2022 và Sở Xây dựng 
tại Công văn số 93/SXD-QLHT ngày 21/01/2022; đơn vị lập đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án đã giải trình cụ thể tại Công văn số 306/STNMT-BVMT ngày 
15/02/2022, đồng thời hiệu chỉnh lại nội dung Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án tại Báo cáo số 129/BC-STNMT ngày 25/02/2022. 

- Theo danh mục dự án tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về 
kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn năm 2021-2025  và Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022 của HĐND tỉnh thì 
dự án có tên là "Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam", tuy nhiên để phù hợp 
với nội dung giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án tại Công 
văn số 8080/UBND-TH ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh; nội dung đầu tư dự án, 
cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng theo 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 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 3305/QĐ-UBND ngày 
12/11/2021, đơn vị thẩm định đề xuất tên dự án là “Dự án Khu xử lý chất thải rắn 
sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc Khu xử lý chất thải rắn 
Nam Quảng Nam”.

- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở dự tính khối lượng theo suất đầu 
tư, bóc tách khối lượng từ thiết kế sơ bộ và định mức, đơn giá công việc thực hiện 
theo quy định của nhà nước và báo giá thiết bị của nhà cung cấp (do Sở Tài nguyên 
và Môi trường chịu trách nhiệm về các báo giá); giá trị tổng mức đầu tư sẽ được 
chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định 
mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được 
phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.
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- Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành, đồng thời lưu ý bổ sung các nội dung góp ý của UBND huyện Núi 
Thành và Sở Xây dựng.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về 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 thuộc Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh phê duyệt./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- TT HĐND tỉnh;
- BGĐ Sở;
- Sở TNMT;
- Lưu: VT, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

#SoKyHieuVanBan   #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn

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

Kính gửi: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

Theo đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 1099/TTr-
STNMT ngày 31/12/2021 về đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 
vốn dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (Khu xử lý chất thải rắn sinh 
hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh). Sau khi nghiên cứu hồ sơ, tổng 
hợp ý kiến của cơ quan liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định 
và báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án với các 
nội dung sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 1099/TTr-UBND ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án;
2. Tờ trình số 1101/TTr-UBND ngày 31/12/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
3. Báo cáo số 796/BC-STNMT ngày 30/12/2021 của Sở Tài nguyên và Môi 

trường về kết quả thẩm định nội bộ chủ trương đầu tư dự án. 
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công; 
3. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch 

đầu tư  công trung hạn giai đoạn 2021-2025 (Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh); 

4. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch 
đầu tư công 2022 (Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh); 
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5. Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022 (Quyết định 3626/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2021);

5. Công văn số 66/STC-ĐT ngày 10/01/2022 của Sở Tài chính về việc tham 
gia ý kiến về nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Khu xử lý chất thải rắn 
Nam Quảng Nam (Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp 
hợp vệ sinh). 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

26/SKHĐT-TĐDA ngày 06/01/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Phần thứ hai

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
I. MÔ TẢ 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. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi 

trường. 
6. Đơn vị đề xuất làm chủ đầu tư: Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh 

Quảng Nam. 
7. Địa điểm xây dựng: Xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam. 
8. Dự kiến tổng mức đầu tư: 156.498.698.000 đồng
9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 
10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh.
11. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025
12. Ngành, lĩnh vực đầu tư: Bảo vệ Môi trường.
13. Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
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II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP
Tổng hợp ý kiến thẩm định của Sở Tài chính (Công văn số 66/STC-ĐT 

ngày 10/01/2021):
- Dự án Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp 

vệ sinh đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Công văn số 8080/UBND-TH ngày 
12/11/2021, theo đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Khu xử 
lý chất thải rắn Nam Quảng Nam (Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương 
pháp chôn lấp hợp vệ sinh) kèm theo Tờ trình số 1101/TTr-STNMT ngày 
31/12/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 156.498,7 triệu đồng, nguồn vốn đầu 
tư ngân sách tỉnh và đề xuất Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu 
tư. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025 (Năm 2022: 30.000 triệu đồng, năm 
2023: 60.000 triệu đồng, năm 2024: 50.000 triệu đồng và năm 2025: 16.498,7 
triệu đồng). 

- Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021-2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021, trong đó dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam dự kiến tổng 
mức đầu tư là 156.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh đầu tư dự án là 156.000 
triệu đồng và kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021- 2025 dự kiến bố trí cho dự án 
là 148.000 triệu đồng. 

Như vậy, so với tổng mức đầu tư được HĐND thông qua thì đơn vị lập cao 
hơn là 498,7 triệu đồng và nếu tính theo thời gian thực hiện dự án cũng như tổng 
mức đầu tư do đơn vị dự kiến thì vốn giai đoạn 2021-2025 còn thiếu cho dự án là 
8.498,7 triệu đồng (156.498,7 triệu đồng-148.000 triệu đồng), kính đề nghị Sở Kế 
hoạch và Đầu tư rà soát, xem xét tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án để 
đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh cho dự án.

III. Ý KIẾN CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công.
2. Về chủ trương đầu tư: Dự án thuộc danh mục dự án dự kiến khởi công 

mới sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh theo Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của 
HĐND tỉnh và Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 
về giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch 
năm 2022 nguồn ngân sách nhà nước.

3. Về tổng mức đầu tư:
Báo cáo đề xuất chủ trương dự án được Sở Tài nguyên và Môi trường lập 

với tổng mức đầu tư dự kiến là 156.498,7 triệu đồng được đầu tư từ nguồn ngân 
sách tỉnh.
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Theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị 
quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, dự án có dự kiến tổng mức đầu tư là 
156.500 triệu đồng. Tuy vậy, theo kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-
2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị Quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 thì dự án có dự kiến tổng mức đầu tư là 156.000 triệu đồng. Sở Kế 
hoạch và Đầu tư xác định tổng mức đầu tư trên cơ sở kế hoạch trung hạn giai đoạn 
2021-2025 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021, theo đó tổng mức đầu tư dự kiến là 156.000 triệu đồng. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường rà soát lại tổng mức đầu tư theo đúng 
dự kiến tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết 
số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và phân kỳ thực hiện dự án cho phù hợp

4. Về nguồn vốn và khả năng cấn đối vốn: 
Tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và Nghị quyết số 

73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh thống nhất đầu tư dự án từ năm 
2022 (ngân sách tỉnh). Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, 
Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí nguồn 
vốn thực hiện đầu tư dự án phù hợp với khả năng cân đối nguồn ngân sách tỉnh 
trong thời gian không quá 04 năm đối với dự án nhóm B kể từ năm thực hiện đầu 
tư. 

IV. KẾT LUẬN
Hạng mục Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp 

hợp vệ sinh thuộc dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam do Sở Tài 
nguyên và Môi trường lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; đầu tư theo chủ 
trương của HĐND tỉnh tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về dự 
kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025 và Nghị quyết số 73/NQ-HĐND 
ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công năm 2022; UBND tỉnh giao nhiệm vụ 
lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn 
ngân sách nhà nước tại Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021. 

Sau khi dự án đảm bảo các thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh bố trí ngân sách tỉnh để triển 
khai thực hiện dự án đảm bảo trong khả năng cân đối nguồn vốn ngân sách tỉnh 
giai đoạn 2021-2025, thời gian không quá 04 năm đối với dự án nhóm B kể từ 
năm thực hiện đầu tư. 

Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường có trách nhiệm rà soát lại tổng mức 
đầu tư của dự án theo đúng dự kiến tổng mức đầu tư đã được Hội đồng nhân dân 
tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 và phân kỳ thực 
hiện dự án cho phù hợp. Đồng thời hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục, báo cáo cấp có thẩm 
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đảm bảo quy định, làm cơ sở triển khai 
các thủ tục tiếp theo.
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Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn hạng mục 
Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh thuộc 
dự án Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đề 
nghị Sở Tài nguyên và Môi trường triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Ban GĐ Sở;
- Lưu: VT, KTN, TĐDA.

GIÁM ĐỐC

                    #ChuKyLanhDao

  

                 
                  



ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:           /UBND-TH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

                 Quảng Nam, ngày      tháng     năm 2021

V/v 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

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, Khoa học và Công nghệ;
- Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh;
- UBND huyện Núi Thành.

 Sau khi xem xét Công văn số 2388/STNMT-BVMT ngày 29/10/2021 của 
Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất giao nhiệm vụ đơn vị làm chủ đầu tư dự án 
Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng chôn lấp tại Liên hợp Khu xử lý chất thải 
rắn Nam Quảng Nam; theo thống nhất của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND 
tỉnh tại cuộc họp giao ban thường kỳ ngày 08/11/2021 (Khoản 18, Thông báo số 
511/TB-UBND ngày 10/11/2021); UBND tỉnh có ý kiến như sau:

1. Yêu cầu Sở Tài nguyên và Môi trường khẩn trương 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 theo đúng chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 321/TB-
UBND ngày 05/8/2021, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo quy 
định. UBND tỉnh sẽ xem xét, quyết định giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án cùng 
với phê duyệt chủ trương đầu tư. 

2. Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp chặt chẽ, toàn 
diện với Sở Tài nguyên và Môi trường trong quá trình lập Báo cáo đề xuất chủ 
trương đầu tư dự án.     

3. Sở Xây dựng phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư xúc tiến, kêu gọi doanh nghiệp đầu tư đối với Khu xử lý chất thải rắn 
công nghiệp và nguy hại, Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp đốt 
và các công nghệ tiên tiến khác trong tháng 12/2021. Đối với hạng mục đầu tư 
khu chôn lấp từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, cần phân kỳ đầu tư hợp lý và 
dừng thực hiện (chuyển thành khu dự phòng) khi lựa chọn được nhà đầu tư xử lý 
bằng công nghệ tiên tiến và hoàn thành đầu tư xây dựng nhà máy đưa vào hoạt 
động.



4. UBND huyện Núi Thành tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư 
tuyến đường vào Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam./.

Nơi nhận:
-Như trên;
-Thường trực Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;
-CT, các PCT UBND tỉnh;
-TT HĐND huyện Núi Thành;
-CPVP;
-Lưu: VT,KTN,KTTH,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân





ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:         /QĐ-UBND          Quảng Nam, ngày      tháng  11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
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

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ 

và Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 23/6/2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20/11/2018; 
C ă n cứ Luật sửa đ ổi, bổ sung một số đ iều của Luật Xây dựng ngày 

17/6/2020;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ -CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 
Căn cứ Nghị đ ịnh số 72/2019/N Đ -CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ 

sửa đ ổi, bổ sung một số đ iều của Nghị đ ịnh số 37/2010/N Đ -CP ngày 
07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 quy định chi tiết một số nội dung về 
quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của Chính phủ về 
quản lý chất thải rắn;

Căn cứ Thông tư số 13/2007/TT-BXD ngày 31/12/2007 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn một số điều của Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 của 
Chính phủ về quản lý chất thải rắn;

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 
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;

Theo 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 
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Nam Quảng Nam tại địa bàn xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; 
Căn cứ Quyết định số 3750/QĐ-UBND ngày 22/12/2020 của UBND tỉnh 

về phê duyệt nhiệm vụ và dự toán kinh phí lập Quy hoạch tổng mặt bằng xây 
dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải rắn Tam Nghĩa (Nam Quảng Nam) tại 
xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam; 

Theo Thông báo số 456/TB-UBND ngày 08/10/2021 của UBND tỉnh kết 
luận của đồng chí Trần Văn Tân - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ 
tịch UBND tỉnh tại cuộc họp nghe báo cáo Quy hoạch tổng mặt bằng xây 
dựng (tỷ lệ 1/500) Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam; 

Xét hồ sơ kèm theo Tờ trình số 735/TTr-STNMT ngày 14/9/2021 và Công 
văn số 2378/STNMT-BVMT ngày 29/10/2021 của Sở Tài nguyên và Môi trường;

Theo Kết quả thẩm định quy hoạch xây dựng số 36/ThĐ-SXD ngày 
10/11/2021 của Sở Xây dựng; kèm theo ý kiến của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 
Công văn số 1892/SKHĐT-KTN ngày 24/9/2021, Sở Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn tại Công văn số 2385/SNN&PTNT-NVTH ngày 24/9/2021, Sở 
Khoa học và Công nghệ tại Công văn số 1233/SKHCN-QLCN ngày 
30/9/2021, Sở Giao thông vận tải tại Công văn số 3159/SGTVT-QLCLCT 
ngày 06/10/2021, Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH - Công an tỉnh tại Công 
văn số 2236/PCCC&CNCH ngày 27/9/2021, Sở Công Thương tại Công văn 
số 1706/SCT-QLNL ngày 29/9/2021, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tại Công văn 
số 2620/BCH-TM ngày 05/10/2021, UBND huyện Núi Thành tại Công văn số 
1403/UBND-TNMT ngày 30/9/2021, UBND xã Tam Nghĩa tại Công văn số 
91/UBND-ĐC-XD ngày 23/9/2021. 

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. 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, với các 
nội dung chính như sau:

1. Phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:
a) Vị trí: tại xã Tam Nghĩa, huyện Núi Thành; theo Quyết định số 

1662/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh.
b) Phạm vi ranh giới:
- Phía Bắc: giáp đất rừng sản xuất và mỏ đá Núi Trà;
- Phía Nam: giáp đất rừng sản xuất;
- Phía Đông: giáp đất rừng sản xuất;
- Phía Tây: giáp đất rừng sản xuất.
c) Quy mô khu vực lập quy hoạch:
- Liên hợp khu xử lý chất thải rắn: 35,37 ha.
- Đường vận chuyển: xác định điểm đấu nối của Khu xử lý chất thải rắn 



3

với tuyến đường vận chuyển; quy mô và hướng tuyến được xác định theo dự 
án đầu tư cụ thể.

2. Tính chất khu quy hoạch: liên hợp các khu xử lý chất thải rắn được 
đầu tư đồng bộ với công nghệ phù hợp, đảm bảo phục vụ xử lý chất thải rắn 
trên địa bàn huyện Núi Thành và một số huyện, thị xã, thành phố lân cận phía 
Nam của tỉnh.

3. Các chỉ tiêu cơ bản:
a) Quy mô xác định đến năm 2030: 
- Chất thải rắn sinh hoạt: 185 ngàn tấn/năm;
- Chất thải rắn công nghiệp: 190 ngàn tấn/năm.
b) Các chỉ tiêu quy hoạch thực hiện theo QCVN 07:2016/BXD Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia “Các công trình hạ tầng kỹ thuật” và các Tiêu chuẩn 
hiện hành về xử lý chất thải rắn.

4. Cơ cấu sử dụng đất và phân khu chức năng:
a) Phân khu chức năng:
Liên hợp khu xử lý chất thải rắn có diện tích 35,37 ha, bao gồm 3 hợp 

phần: Hợp phần khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng phương pháp chôn lấp 
hợp vệ sinh có diện tích 15,8 ha; Hợp phần khu xử lý chất thải rắn công nghiệp 
và nguy hại có diện tích 10,93 ha; Hợp phần khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
bằng phương pháp đốt và các công nghệ tiên tiến khác có diện tích 8,64 ha.

b) Quy hoạch sử dụng đất:

STT Hạng mục - Loại đất Diện tích 
(m2)

Tỷ lệ 
(%)

I Khu vực phục vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt 
bằng phương pháp chôn lấp hợp vệ sinh   158.009,2  100,0 

1 Khu chôn lấp chất thải rắn      66.644,8     42,2 
2 Khu điều hành        3.165,1       2,0 
3 Khu xử lý nước thải        6.707,2       4,2 
4 Khu phụ trợ, kỹ thuật khác        7.597,1       4,8 
5 Đất cây xanh, mặt nước      53.840,0     34,1 
6 Đất giao thông và hạ tầng khác      20.055,0     12,7 

II Khu vực phục vụ xử lý chất thải rắn công nghiệp 
và nguy hại   109.343,2  

II-a Khu xử lý chất thải rắn công nghiệp và nguy hại     84.536,2  100,0 

1 Khu xử lý      30.768,6     36,5 
2 Khu điều hành        3.479,2       4,1 
3 Khu xử lý nước thải        2.982,6       3,5 
4 Đất cây xanh, mặt nước      35.698,3     42,2 
5 Đất giao thông và hạ tầng khác      11.607,5     13,7 
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II-b
Cở sở xử lý chất thải nguy hại (phục vụ di dời cơ sở 
xử lý chất thải nguy hại theo chủ trương của cấp có 
thẩm quyền)

    24.807,0  100,0 

1 Khu xử lý chính      13.766,0     55,5 
1.1 Khu xử lý chính    12.000,0    48,4 
1.2 Đường giao thông và hạ tầng kỹ thuật khác      1.766,0      7,1 
2 Khu điều hành, phụ trợ        1.914,6       7,7 
3 Khu xử lý nước thải        1.750,0       7,1 
4 Đất cây xanh, mặt nước        6.565,6     26,5 
5 Đất hạ tầng kỹ thuật khác          810,8       3,2 

III Khu vực phục vụ xử lý chất thải rắn sinh hoạt bằng 
phương pháp đốt và các công nghệ tiên tiến khác     86.418,2  100,0 

1 Khu xử lý chất thải      26.408,1     30,6 
2 Khu chôn lấp tro, xỉ        1.201,2       1,4 
3 Khu điều hành        1.158,2       1,3 
4 Khu xử lý nước thải        2.262,6       2,6 
5 Đất cây xanh, mặt nước      44.629,0     51,6 
6 Đất giao thông và hạ tầng khác      10.759,1     12,5 

TỔNG (A+B)   353.770,6  

5. Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan:
Không gian quy hoạch được hình thành trên cơ sở khai thác và tận dụng 

điều kiện địa hình tự nhiên. Phân khu chức năng hợp lý, giao thông kết nối, 
công trình kiến trúc đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và thẩm mỹ.

Hệ thống cây xanh cách ly được bố trí bao bọc toàn khu, đảm bảo khoảng 
cách đối với khu vực lân cận; ưu tiên sử dụng hệ thống cây xanh hiện hữu giữ 
lại làm không gian xanh. Đảm bảo tỷ lệ cây xanh nội bộ trong từng khu xử lý. 

Tầng cao xây dựng công trình tối đa 03 tầng. Đối với chiều cao của ống 
khói (nếu có): không áp dụng chỉ tiêu tầng cao, được xác định cho từng dự án 
cụ thể và phải đảm bảo quy định hiện hành về quốc phòng - an ninh, môi 
trường, các quy định liên quan khác.

Chỉ giới xây dựng: cách chỉ giới đường đỏ tối thiểu 5 m và cách lô đất 
bên cạnh tối thiểu 5 m.

6.Tổ chức mạng lưới hạ tầng kỹ thuật:
a) Chuẩn bị kỹ thuật:
- San nền:
+ Hướng dốc san nền: san nền theo hướng từ Đông Nam sang Tây Bắc 

phù hợp với địa hình tự nhiên.
+ Độ dốc san nền xây dựng trung bình 0,3% - 0,5%; độ dốc đường trong 

khu vực tối đa 10%.
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+ Cao độ thiết kế lớn nhất: +85,0 m; cao độ thiết kế nhỏ nhất: +59,0 m.
+ Kè, gia cố taluy: gia cố kè và taluy dương bằng bê tông kết hợp trồng 

cỏ xung quanh khu xử lý tránh gây sạt lở.
- Thoát nước mưa:
+ Bố trí hệ thống các tuyến kênh hở lớn B = 6 m chạy quanh khu vực 

quy hoạch để thu gom nước mặt từ các khe suối, sau đó thoát về hướng Tây 
Bắc theo như hướng chảy dòng nước hiện trạng.

+ Thoát nước trên các trục đường: bố trí mương dọc bên các tuyến đường 
để thu gom nước mặt, sau đó đưa ra kênh hở để thoát nước cho khu vực. Khẩu 
độ mương dự kiến B = 60 cm, các cửa xả hướng ra suối và kênh hở.

b) Giao thông:
- Giao thông đối ngoại:
+ Đường trục chính bên trong công trình có mặt cắt 1-1 và 2-2 quản lý lộ 

giới 16,5 m = (4,5 + 7,5 + 4,5) m.
+ Bãi đỗ xe: quy hoạch các 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.
+ Gồm mặt cắt: 3-3, 4-4, 5-5; quản lý lộ giới 12,0 m = (3,0 + 6,0 + 3,0) m.
c) Cấp nước:
- Nguồn nước: 
+ Trong giai đoạn đầu: sử dụng giếng khoan và các nguồn nước mặt từ 

suối, đập trong khu vực cung cấp cho các khu xử lý rác thải.
+ Giai đoạn dài hạn: khi có hệ thống nước cấp thủy cục đến khu vực sẽ 

tiến hành đấu nối cung cấp nước sạch cho toàn bộ khu vực.
- Tổng nhu cầu cấp nước toàn khu xử lý là khoảng 557,13 m3/ngày đêm.
- Giải pháp kỹ thuật:
+ Các tuyến ống cấp nước được bố trí trên vỉa hè, gần phía chỉ giới xây 

dựng, cách chỉ giới xây dựng khoảng 0,2 - 0,5 m.
+ Tại các vị trí đấu nối với tuyến ống nhánh có bố trí các khoá để điều 

tiết lưu lượng và quản lý mạng khi có sự cố xảy ra.
+ Tại các vị trí thấp trên mạng lưới cấp nước có bố trí van xả cặn để 

thuận lợi khi xúc rửa đường ống cấp nước, tại những vị trí cao có bố trí van 
xả khí để thoát khí trong mạng lưới thoát nước.

- Cấp n ư ớc PCCC: tổ chức lắp đ ặt các họng chữa cháy trên các trục 
đường giao thông chính, gần các ngã ba, ngã tư. Họng chữa cháy được đặt 
trên các tuyến đường ống chính có đường kính ống D >100 mm; bán kính 
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phục vụ đặt cách nhau khoảng 100 m - 150 m tuỳ khu vực. Ngoài việc sử 
dụng các họng nước chữa cháy, tận dụng nguồn nước mặt tại các ao, hồ.

d) Cấp điện:
- Nguồn điện: toàn bộ khu vực được cấp điện từ các TBA xây dựng mới 

thông qua nhánh rẽ xuất tuyến XT 473-E154.
- Dự báo nhu cầu dùng điện và phụ tải: khoảng 1.117 kVA. 
- Tuyến 22kV xây mới đi nổi.
- Xây mới tuyến hạ thế 0,4 kV đi nổi. 
- Lưới điện hạ thế chiếu sáng:
+ Toàn bộ các trục đường trong khu vực được bố trí hệ thống chiếu sáng, 

được lấy nguồn từ các trạm biến áp phụ tải. 
+ Tuyến chiếu sáng được bố trí đi nổi. Đề xuất sử dụng đèn Led, tủ điều 

khiển bằng 3 chế độ.
- Trạm biến áp: xây mới 3 trạm biến áp kiểu treo, công suất mỗi trạm 

400kVA-22/0,4kV. Các trạm biến áp chỉ là dự kiến, việc xây dựng chính xác 
công suất các trạm biến áp phụ thuộc vào quy mô dây chuyền, công nghệ sử 
dụng trong tương lai của các khu nhà máy xử lý rác thải.

đ) Thoát nước thải: 
- Tổng công suất nước thải khoảng 143,9 m³/ngày đêm.
- Xây dựng hệ thống thoát nước thải riêng hoàn toàn với hệ thống thoát 

nước mưa.
- Đầu tư 4 trạm xử lý nước thải riêng cho từng dự án.
- Đối với những vị trí cao độ thấp, độ sâu chôn ống lớn, tiến hành lắp đặt 

trạm bơm để bơm về trạm xử lý.
7. Giải pháp bảo vệ môi trường.
Giảm thiểu trong công tác san nền, tránh đào đắp quá lớn, bảo đảm ổn 

định nền đất xây dựng.
Hệ thống thoát nước đảm bảo thoát nước mặt tự chảy và không làm ảnh 

hưởng đến thoát nước của các khu vực xung quanh. Từng khu vực xử lý phải 
sử dụng các biện pháp xử lý nước thải riêng. 

Dành tối đa diện tích đất để trồng cây trong khuôn viên và xung quanh 
khu xử lý để đảm bảo tiêu chuẩn theo quy định.

Thực hiện công tác đánh giá tác động môi trường đúng quy định khi triển 
khai xây dựng từng hợp phần khu xử lý.

8. Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch: Quy định quản lý 
được ban hành kèm theo đồ án Quy hoạch tổng mặt bằng xây dựng (tỷ lệ 
1/500) Khu xử lý chất thải rắn Nam Quảng Nam là cơ sở cho việc tổ chức 
quản lý, triển khai thực hiện đầu tư xây dựng.
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Điều 2. Tổ chức thực hiện:
1. Uỷ quyền Sở Xây dựng thống nhất bằng văn bản về phương án kiến 

trúc sơ bộ và điều chỉnh cục bộ các nội dung liên quan đến hạ tầng kỹ thuật 
cho phù hợp trong quá trình triển khai thực hiện dự án.

2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Núi Thành, UBND xã Tam Nghĩa 

tổ chức công bố công khai quy hoạch cho các tổ chức, cá nhân liên quan được 
biết, theo dõi và thực hiện theo đúng quy đ ịnh; tổ chức cắm mốc giới quy 
hoạch trên thực địa.

- Trong quá trình lập dự án đầu tư xây dựng, cần nghiên cứu, đề xuất lựa 
chọn công nghệ xử lý chất thải rắn phù hợp.

- Nếu có vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện thì phối hợp với 
Sở Xây dựng, các Sở, ngành liên quan và UBND huyện Núi Thành báo cáo, 
đề xuất UBND tỉnh xem xét, giải quyết.

3. UBND huyện Núi Thành: khảo sát, xác định chi tiết phương án hướng 
tuyến và đề xuất dự án Tuyến đường vận chuyển rác đến khu vực quy hoạch. 
Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức công bố quy hoạch, quản 
lý hiện trạng theo quy định.

4. Các Sở: Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh chịu trách nhiệm phối hợp, theo dõi, 
hướng dẫn Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện Núi Thành và các 
đơn vị liên quan thực hiện các hồ sơ, thủ tục và đầu tư xây dựng dự án theo 
đúng quy định của pháp luật và quy hoạch được duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Tài nguyên và 
Môi trường, Xây dựng, Giao thông vận tải, Kế hoạch và Đầu tư , Tài chính, 
Khoa học và Công nghệ, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; 
Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh; Chủ tịch 
UBND huyện Núi Thành và thủ trưởng các đơn vị, cá nhân liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, KTTH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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