ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LẠNG SƠN

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2238 /QĐ-UBND

Lạng Sơn, ngày 14 tháng 11 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt
xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn
huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
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 Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của
Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hàng năm, Nghị định số
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công và 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 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 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 Báo cáo số 7664/BC-BKHĐT ngày 17/10/2019 của Bộ Kế hoạch
và Đầu tư về kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án nhóm
C thuộc Chương trình MTQG nông thôn mới;
Căn cứ Công văn số 8177/BNN-VPĐP ngày 30/10/2019 của Bộ Nông
nghiệp và Phát triển nông thôn về chủ trương xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn
sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn;
Căn cứ Quyết định số 1398/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 của UBND tỉnh về
việc phân bổ kế hoạch vốn (đầu tư phát triển) dự phòng 10% ngân sách trung
ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2016-2020 và năm 2019;
Xét đề nghị của Chủ tịch UBND huyện Văn Quan tại Tờ trình số 159/TTrUBND ngày 08/11/2019,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải
rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn như sau:
1. Tên dự án: Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã
trên địa bàn huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
2. Nhóm dự án: Nhóm C.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn.
4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn.
5. Tên chủ đầu tư: UBND huyện Văn Quan.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt, khu đồi
Mu Khấp thuộc phố Tân Long, thị trấn Văn Quan, huyện Văn Quan, tỉnh Lạng Sơn.
7. Mục tiêu đầu tư: Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô
liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan nhằm tiếp nhận xử lý chất thải tại các xã
khó khăn miền núi (theo danh sách phê duyệt thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực
III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2016
- 2020 tại Quyết định số 582/QĐ-TTg ngày 28/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ)
theo hướng xã hội hóa, góp phần đảm bảo thực hiện đạt tiêu chí số 17 trong xây
dựng nông thôn mới tại các xã, như: Lương Năng, Tri Lễ, Yên Phúc, Chu Túc,
Khánh Khê, Tú Xuyên, Hoà Bình, Vĩnh Lại, Trấn Ninh, Việt Yên, Bình Phúc,
Hữu Lễ, Phú Mỹ.
8. Quy mô đầu tư:
- Quy mô công suất: Đầu tư 01 lò đốt chất thải rắn sinh hoạt (trừ chất thải
nguy hại) đạt công suất 1000 kg/h.
- Các hạng mục đầu tư theo dự án:
+ Khu lò đốt: Thiết kế nhà xưởng với chức năng là nơi đặt lò đốt và phân
loại, chứa rác phơi khô, mặt bằng rộng có thể cho xe tải đi qua, toàn bộ diện tích
khu lò đốt được đổ Bê tông xi măng, lợp mái tôn để thông thoáng tự nhiên, không
bao quây, thiết kế dạng hợp khối tập trung có lưới cột 8m x 8m.
+ Hạ tầng và hạng mục phụ trợ:
. Đường giao thông: Đầu tư nâng cấp tuyến đường hiện có là đường cấp
phối thành đường bê tông cấp A, tổng chiều dài 01km.
. Công trình bảo vệ môi trường: Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải
của dự án dự kiến bằng công nghệ hoá lý. Hoàn thiện đồng bộ công trình xử lý khí
thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn về môi trường trước khi xả thải.
. San nền mặt bằng: Thiết kế san nền mở rộng về hai phía Tây Bắc, Đông
Nam của khu đất, đảm bảo diện tích bố trí xây dựng cách hạng mục công trình.
9. Tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn
a) Tổng mức đầu tư: 18.070 triệu đồng.
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b) Cơ cấu nguồn vốn và tiến độ bố trí vốn như sau:
Đơn vị: Triệu đồng
Cơ cấu nguồn vốn
Ngân sách Nhà nước (dự phòng
10% trung hạn 2016-2020 Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn
mới)

Vốn của doanh nghiệp

TỔNG CỘNG

Tổng
mức
đầu tư
4.960

Tiến độ bố
trí vốn
(năm 2019)
4.960

Ghi chú

Mua mới lò đốt công
suất 1.000kg/h

13.110

+ Xây dựng nhà
xưởng phân loại rác
diện tích 1.000m2
+ Xây dựng đường bê
tông cấp A, chiều dài
01km
13.110
+ Xây dựng công
trình bảo vệ môi
trường
+ Thực hiện các thủ
tục khác liên quan
đến dự án

18.070

18.070

10. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 - 2020.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất hiện có và
mua mới thiết bị lò đốt.
Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu
tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà
nước tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Văn Quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- Văn phòng ĐP CTXD nông thôn mới tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh,
các Phòng: TH, KTTH, TH-CB;
- Lưu: VT, KTN (HVTr).

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

Hồ Tiến Thiệu
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