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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 4946 /UBND-NNTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 05 tháng 9 năm 2019

V/v thực hiện các nội dung
liên quan đến Khu xử lý rác
thải tập trung tại xã Tịnh
Hiệp, huyện Sơn Tịnh

Kính gửi:
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính,
Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh.
Xét đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh tại Báo cáo số 266/BC-UBND
ngày 15/8/2019 và Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh tại Công văn số 898/BQLDDCN ngày
08/8/2019 và đề xuất của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số
1372/SKHĐT-ĐTTĐ&GS ngày 30/8/2019 về việc Khu tiếp nhận và xử lý rác
thải tập trung tại xã Tịnh Hiệp, huyện Sơn Tịnh; Chủ tịch UBND tỉnh có ý
kiến như sau:
1. Các đơn vị có liên quan tiếp tục khẩn trương thực hiện các nội dung
Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo tại các Công văn số: 3945/UBND-NNTN
ngày 15/7/2019 và 4261/UBND-NNTN ngày 30/7/2019 và các văn bản có
liên quan khác.
2. Về đề nghị đầu tư khẩn cấp một số công trình phục vụ Khu xử lý chất
thải sinh hoạt của UBND huyện Sơn Tịnh và đề nghị tăng quy mô đầu tư khẩn
cấp các hố chôn lấp rác hợp vệ sinh của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng
các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:
a) Đối với đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh:
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh khẩn trương tổ chức khảo sát, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị
liên quan trước ngày 10/9/2019, khẳng định khu vực dự kiến có thể thực hiện
được các hố chôn lấp hợp vệ sinh, đảm bảo hiệu quả và lâu dài.
- Trường hợp khu vực dự kiến thực hiện các hố chôn lấp hợp vệ sinh,
đảm bảo hiệu quả lâu dài, UBND huyện Sơn Tịnh khẩn trương thực hiện việc
tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân trong phạm vi bị ảnh hưởng, báo cáo UBND
tỉnh và các đơn vị liên quan trước ngày 15/9/2019; trường hợp ngược lại
UBND huyện Sơn Tịnh chịu trách nhiệm đề xuất vị trí hợp lý khác.
- Sau khi xác định được vị trí thực hiện các hố chôn lấp hợp vệ sinh,
hiệu quả và địa phương đã tổ chức lấy ý kiến của Nhân dân trong phạm vi bị

ảnh hưởng, giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh nội dung công
trình cần đầu tư theo đề nghị của UBND huyện Sơn Tịnh.
b) Đối với đề nghị của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công
trình dân dụng và công nghiệp tỉnh:
- Sau khi xác định được vị trí thực hiện các hố chôn lấp hợp vệ sinh,
hiệu quả và địa phương đã tổ chức lấy ý kiến của nhân dân trong phạm vi bị
ảnh hưởng (như nêu tại điểm 2.a), Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các
công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh khẩn trương phối hợp với các đơn vị
liên quan tính toán, xác định quy mô hợp lý các hố chôn lấp cần đầu tư khẩn
cấp (đáp ứng nhiệm vụ chôn lấp khi chưa triển khai thực hiện dự án đầu tư khu
xử lý này), các phần việc còn lại của khu xử lý cần phải đề xuất cấp thẩm quyền
cho phép đầu tư trong dự án riêng; tính toán giá trị kinh phí tương ứng cho đầu
tư khẩn cấp, cho dự án đầu tư khu xử lý, báo cáo UBND tỉnh và các đơn vị liên
quan.
c) Giao Sở Tài chính tham mưu, trình UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách
tỉnh để thực hiện đầu tư khẩn cấp các hố chôn lấp theo báo cáo của Ban Quản
lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.
d) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh báo cáo cấp có
thẩm quyền cho phép đầu tư dự án các phần việc còn lại của khu xử lý.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương triển khai
thực hiện./.
Nơi nhận:

CHỦ TỊCH

- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PVP, TH, KT, CB-TH;
- Lưu VT, NNTN (hc29).
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