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CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 24 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc thẩm định chủ trương đầu tư đầu tư xây dựng dự án
Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ
về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc
các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ các Nghị định: Số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính
phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015
của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; số 136/NĐCP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của
Luật Đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ về
cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các
Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 712/QĐ-TTg ngày 26/5/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt đề án thí điểm hoàn thiện và nhân rộng mô hình
bảo vệ môi trường trong xây dựng nông thôn mới tại các xã khó khăn, biên
giới, hải đảo theo hướng xã hội hóa, giai đoạn 2017 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 1178/QĐ-BKHĐT ngày 29/8/2017 của Bộ
trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư công
trung hạn vốn ngân sách nhà nước (bao gồm vốn trái phiếu chính phủ) giai
đoạn 2016 - 2020 (đợt 2);
Căn cứ Công văn số 1089/BKHĐT-KTNN ngày 22/3/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn sử dụng vốn dự phòng trung hạn 2016 2020 của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dụng nông thôn mới;
Căn cứ Công văn số 9088/BNN-VPĐP ngày 23/11/2018 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về việc tiếp tục đẩy mạnh chỉ đạo thực hiện Đề
án 712;
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện
Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn tại huyện Sơn Hà.
2. Mục tiêu đầu tư: Từng bước cụ thể hóa các chương trình hành động
bảo vệ môi trường, đảm bảo đáp ứng tiêu chí môi trường của nông thôn mới
trên địa bàn huyện Sơn Hà. Đồng thời, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát
triển kinh tế - xã hội theo hướng bền vững.

3. Quy mô đầu tư: Đầu tư hạ tầng kỹ thuật và lắp đặt thiết bị xử lý rác
thải sinh hoạt bằng công nghệ lò đốt 2 cấp, công suất 9 tấn/ngày đêm.
4. Dự án nhóm: Nhóm C.
5. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
6. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND huyện Sơn Hà.
7. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Sơn Hà.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi.
9. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 10.500 triệu đồng, trong đó:
- Vốn dự phòng trung hạn 2016 - 2020 ngân sách Trung ương thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: 9.600 triệu đồng.
- Vốn ngân sách huyện và các nguồn huy động khác: 900 triệu đồng.
10. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn dự phòng trung hạn 2016 2020 ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông
thôn mới.
11. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm
định: Cấp thoát nước và công trình hạ tầng kỹ thuật.
12. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2020.
13. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư mới.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ (thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối
vốn) của Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.
3. Báo cáo thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Sở Kế
hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn xem xét, thẩm định chủ trương đầu tư dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn
tại huyện Sơn Hà, tỉnh Quảng Ngãi./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Văn phòng Điều phối NTM Trung ương;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường,
Khoa học và Công nghệ;
- UBND huyện Sơn Hà;
- VPUB: CVP, PCVP, CNXD, TH, CB-TH;
- Lưu: VT, NNTN (Vũ 463).
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