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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 2395 /UBND-CNXD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 15 tháng 5 năm 2019

V/v quy hoạch các điểm xử
lý rác thải trên địa bàn tỉnh

Kính gửi:
- Các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ, Tài chính,
Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và
Phát triển nông thôn.
- UBND các huyện, thành phố.
Qua xem xét Báo cáo số 08/BC-SXD ngày 22/3/2019, Công văn số
1007/SXD-ĐT&HT ngày 16/4/2019 và Công văn số 1093/SXD-ĐT&HT
ngày 22/4/2019 của Sở Xây dựng về những nội dung liên quan đến việc rà
soát và bổ sung quy hoạch xử lý rác thải trên địa bàn tỉnh; ý kiến tham gia của
các thành viên tại cuộc họp ngày 09/5/2019 do UBND tỉnh chủ trì, Chủ tịch
UBND tỉnh có ý kiến như sau:
1. Sau khi Chính phủ và các Bộ ngành ban hành Nghị định và Thông tư
hướng dẫn thực hiện Luật quy hoạch, giao Sở Xây dựng chủ trì, tham mưu và
trình UBND tỉnh phê duyệt đề cương nhiệm vụ, đồ án quy hoạch chất thải rắn
trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; làm cơ sở để triển
khai thực hiện.
2. Để giải quyết yêu cầu trước mắt về xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên
địa bàn tỉnh đến năm 2020, ổn định và đẩy nhanh việc thực hiện các dự án xử
lý chất thải rắn đã được UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư; yêu cầu
UBND các huyện, thành phố, các sở, ngành liên quan tổ chức thực hiện theo
định hướng sau:
a) Đối với các huyện miền núi và các huyện Lý Sơn, Bình Sơn, Mộ Đức:
chưa lập hồ sơ điều chỉnh, bổ sung trong giai đoạn này và tiếp tục thực hiện
tại những khu vực hiện tại đang tiến hành xử lý chất thải rắn sinh hoạt; nếu có
vị trí nào có vướng mắc về khoảng cách thì tiến hành khảo sát đo đạc lại và
chủ động chuẩn bị phương án dự phòng; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh và Sở
Xây dựng.
b) Đối với khu vực huyện Đức Phổ:
Thống nhất với đề xuất và giao UBND huyện Đức Phổ khảo sát vị trí
mới tại xã Phổ Nhơn làm khu Liên hiệp xử lý rác thải sinh hoạt huyện Đức
Phổ thay cho địa điểm tại thôn An Điền, xã Phổ Nhơn tại Quyết định số
161/QĐ-UBND ngày 07/3/2013 của UBND tỉnh, phục vụ cho xử lý chất thải
rắn tại huyện Đức Phổ, có tính đến dự phòng cho khu vực phía Nam của tỉnh.
UBND huyện Đức Phổ chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng
cách ly vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình

gần nhất theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên
quan; đồng thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.
c) Đối với khu vực huyện Tư Nghĩa:
c.1) Yêu cầu UBND huyện Tư Nghĩa và các sở, ngành liên quan tổ chức
thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 81/TB-UBND
ngày 26/4/2019; đồng thời, UBND huyện Tư Nghĩa phải tổ chức kiểm tra và
xử lý ô nhiễm tại bãi chôn rác thải tạm tại xã Nghĩa Thắng, huyện Tư Nghĩa.
c.2) Thống nhất điều chỉnh một số nội dung liên quan đến dự án Nhà
máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ như sau:
- Thống nhất điều chỉnh một phần đất có diện tích 10.9979,3 m 2 từ đất
quy hoạch Bãi chôn lấp chất thải hợp vệ sinh Nghĩa Kỳ, huyện Tư Nghĩa sang
đất xây dựng Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt Nghĩa Kỳ (vị trí, diện tích theo
quyết định giao đất của UBND tỉnh cho Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát
triển xây dựng miền Bắc thuê).
- Về công nghệ xử lý của nhà máy: Chế biến phân hữu cơ; đốt chất thải
rắn; chôn lấp hợp vệ sinh sau khi đốt (theo Quyết định số 862/QĐ-UBND
ngày 18/5/2016 của UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý
rác thải sinh hoạt và Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư số 367/QĐUBND ngày 24/4/2018)
- Phạm vi phục vụ: thành phố Quảng Ngãi, huyện Tư Nghĩa và huyện
Nghĩa Hành.
d) Đối với khu vực huyện Sơn Tịnh:
Thống nhất cho phép UBND huyện Sơn Tịnh khảo sát một vị trí làm khu
xử lý chất thải rắn sinh hoạt tại xã Tịnh Hiệp, phục vụ cho xử lý chất thải rắn
huyện Sơn Tịnh và có tính đến dự phòng khu vực phía Bắc của tỉnh. UBND
huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm về tính phù hợp và đảm bảo khoảng cách ly
vệ sinh an toàn tối thiểu của khu xử lý đối với khu dân cư, công trình gần nhất
theo QCXDVN 01:2008/BXD và các quy chuẩn, quy định có liên quan; đồng
thời lấy ý kiến đồng thuận của người dân theo quy định.
Yêu cầu UBND các huyện, thành phố, thủ trưởng các sở, ngành đơn vị
liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy (b/c);;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- TT các huyện ủy, Thành ủy;
- Công ty Cổ phần MTĐT Quảng Ngãi;
- Công ty CP ĐTPT XD miền Bắc;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh;
- VPUB: CVP,PCVP, NNTN, CB;
- Lưu: VT, CNXD.tlsáng.163
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