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BÁO CÁO 

Về tình hình triển khai thực hiện dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống 

thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và  

xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc 

 

Thực hiện quy định về trình tự, thủ tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu 

tư công khẩn cấp (theo khoản 3, Điều 42 Luật Đầu tư công năm 2019), UBND tỉnh 

kính báo cáo HĐND tỉnh về dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống thu gom và xử 

lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, 

huyện Đại Lộc, với các nội dung chính sau: 

Trước thực trạng Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp đã hoạt động quá tải 

và đang gây nhiều bức xúc cho người dân trong khu vực. Lượng rác tại khu chứa 

và xử lý rác thải với chiều cao đắp rác cao hơn 7 m theo hình chóp nón so với cao 

trình đê chắn rác và có nguy cơ sạt lở gây ra sự cố nghiêm trọng ảnh hưởng công 

trình, nhà các hộ dân, doanh nghiệp xung quanh khu vực. Hệ thống xử lý nước rỉ 

rác đã quá cũ, nước thải sau khi xử lý chưa đạt yêu cầu, công suất xử lý không đáp 

ứng và không đồng bộ với hệ thống thu gom nước rỉ rác hiện tại do không tách 

được nước mưa và nước thải riêng biệt nên đã gây tác động không nhỏ đến hoạt 

động sản xuất của người dân, đặc biệt khu vực canh tác của người dân tại cánh đồng 

An Phong. Đến nay Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp đã quá tải và không dung 

nộp được nữa và có nguy cơ sạt lở rất cao. Trong khi đó dự án Lò đốt rác thải sinh 

hoạt tại xã Đại Nghĩa đến nay đã dừng triển khai. Do đó để giải quyết nhu cầu xử 

lý rác thải và tiếp tục vận hành Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp đảm bảo môi 

trường, phòng tránh hiện tượng sạt lở gây sự cố môi trường, trong thời gian chờ dự 

án Lò đốt rác thải sinh hoạt tại xã Đại Nghĩa đầu tư xây dựng hoàn thành và đưa 

vào vận hành thay thế cần thiết phải đầu tư khẩn cấp gia cố hệ thống đê bao, hệ 

thống thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng. Sở Kế hoạch và Đầu 

tư đã chủ trì cùng với các ngành, địa phương đề xuất đầu tư dự án theo trình tự, thủ 

tục quyết định đầu tư đối với dự án đầu tư công khẩn cấp quy định tại Điều 42 Luật 

Đầu tư công ngày 13/6/2019. 

Theo quy chế làm việc số 09-QC/TU ngày 01/8/2019 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Thường trực Tỉnh ủy Quảng Nam khóa 

XXI, nhiệm kỳ 2015-2020, Ban Cán sự đảng UBND tỉnh đã báo cáo xin ý kiến 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho thực hiện thủ tục quyết định đầu tư dự 

án. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Công văn số 2590-

CV/TU ngày 21/02/2020, UBND tỉnh đã có Công văn số 854/UBND-KTTH 

ngày 24/02/2020 yêu cầu các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Kế 

hoạch và Đầu tư khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ về đề xuất dự án trình thẩm định, 

phê duyệt theo quy định. Theo đề xuất của đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi 
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trường tại Tờ trình số 147/TTr-STNMT ngày 06/03/2020 và nội dung thông báo 

kết quả thẩm định của Sở Xây dựng tại Công văn số 298/SXD-QLHT ngày 

06/03/2020, đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 49/TTr-SKHĐT 

ngày 06/03/2020; UBND tỉnh đã phê duyệt dự án khẩn cấp Gia cố đê bao, hệ thống 

thu gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải 

Đại Hiệp, huyện Đại Lộc tại Quyết định số 587/QĐ-UBND ngày 06/3/2020, với 

các nội dung chính như sau: 

1. Tên Báo cáo kinh tế kỹ thuật (dự án khẩn cấp): Gia cố đê bao, hệ thống thu 

gom và xử lý nước rỉ rác, hộc chứa rác dự phòng tại Khu chứa và xử lý rác thải Đại 

Hiệp, huyện Đại Lộc. 

2. Chủ đầu tư: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Quảng Nam. 

 3. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đảm bảo an toàn trong công tác xử lý rác thải tại 

Khu chứa và xử lý rác thải Đại Hiệp, huyện Đại Lộc, tránh nguy cơ sạt lở rác thải 

ảnh hưởng đến sự cố môi trường và duy trì thêm thời gian xử lý rác thải tại khu 

chứa. 

4. Quy mô đầu tư và giải pháp thiết kế chủ yếu:  

 - Gia cố đê bao: Gia cố đắp đất lu lèn đầm chặt hệ số K=0,95 đê bao chắn 

rác xung quanh khu xử lý cao trung bình lên 3,5m so với cao trình nền bờ đê hiện 

trạng, bề rộng mặt cắt ngang đỉnh đê 3,0 m, hệ số mái taluy M=1:1,5.  

Tổng chiều dài 799,42m, khối lượng đất đắp khoảng 14.739,49 m3, đồng 

thời phủ 50.776,25 m2 bạt HDPE dày 0,3 mm ngăn không cho nước mưa thấm 

trực tiếp vào rác thải. 

 - Xây dựng hộc chứa rác dự phòng: Diện tích hộc rác dự phòng khoảng 

5.821,56 m2; kết cấu: tường chắn trọng lực bằng bê tông xi măng vữa mác 200 đá 

2x4, chiều cao trung bình 5,0 m.  

 Tổng chiều dài 170 m, đáy lót bạc HDPE dày 1,5mm, bề mặt phủ bạc HDPE 

dày 0,5mm; bố trí hố thu gom nước rỉ rác và máy bơm nước rỉ rác về hệ thống xử 

lý. 

 - Cải tạo hệ thống thu gom và xử lý nước rỉ rác: Bổ sung cụm bể xử lý nước 

rỉ rác khớp nối với cụm bể xử lý nước hiện trạng đã xuống cấp với diện tích 

150,0m2; kết cấu: Cụm bể được xây dựng bằng bê tông cốt thép, vữa xi măng mác 

250 đá 1x2. Công nghệ xử lý được Sở Khoa học và Công nghệ thẩm định tại Báo 

cáo số 1002/SKHCN-QLCN&TTCN ngày 10/12/2019.  

 Lắp đặt hệ thống quan trắc nước thải đáp ứng theo quy định tại Nghị định 

số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều 

của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường. 

5. Địa điểm xây dựng: Huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

6. Tổng mức đầu tư: 14.650.438.000 đồng. 



3 
 

 

  

7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020. 

Đồng thời giao Sở Tài nguyên và Môi trường (chủ đầu tư) căn cứ các nội 

dung đã được phê duyệt, tổ chức lựa chọn đơn vị thi công có năng lực thực hiện 

đầu tư xây dựng công trình theo hình thức chỉ định thầu rút gọn, đảm bảo thi công 

công trình và đưa vào vận hành trong Quý II/2020.  

Căn cứ các nội dung Quyết định đầu tư dự án khẩn cấp được phê duyệt, Sở 

Tài nguyên và Môi trường đã thương thảo, ký hợp đồng thi công xây dựng công 

trình số 05/2020/HĐ-XD ngày 09/3/2020 với Công ty TNHH Thiên Phú Hưng để 

thực hiện đầu tư xây dựng công trình, với thời gian thực hiện 110 ngày. Hiện công 

trình đang được nhà thầu tích cực tổ chức triển khai thi công, dự kiến hoàn thành 

ngày 28/6/2020 nhằm đảm bảo các mục tiêu và hiệu quả đầu tư dự án. 

 Kính báo cáo HĐND tỉnh theo dõi, chỉ đạo./. 
 

Nơi nhận: 
- BTV Tỉnh ủy (b/c); 

- HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, TN&MT; 

- UBND huyện Đại Lộc; 

- CPVP; 

- Lưu: VT, KTN, KTTH, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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