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THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh ngày 21/5/2020
để giải quyết vướng mắc tại dự án Xây dựng lò đốt xử lý chất thải rắn sinh
hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan
Ngày 21/5/2020, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch phụ trách UBND
tỉnh đã chủ trì cuộc họp Chủ tịch, các Phó Chủ tịch để xem xét Báo cáo số
170/BC-SKHĐT ngày 11/5/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về dự án xây dựng
lò đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan.
Tham dự cuộc họp có Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy
ban MTTQVN tỉnh, Lãnh đạo các sở, ngành: Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên
và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,
Tư pháp, Văn phòng UBND tỉnh, Thanh tra tỉnh, Công an tỉnh, UBND huyện
Văn Quan.
Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo nội dung họp, ý kiến tham
gia của các thành phần tham dự, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch Phụ
trách UBND tỉnh kết luận như sau:
Chủ trương, mục tiêu, cơ cấu vốn, nội dung, phạm vi dự án Xây dựng lò
đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan
được triển khai thực hiện theo đúng quy định tại Quyết định số 712/QĐ-TTg
ngày 26/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ về 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; Quyết định số 2986/QĐ-BNN-VPĐP ngày 12/7/2017 của Bộ trưởng Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành Kế hoạch thực hiện 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. Tuy nhiên, do có hai chủ thể quản lý vốn trong cùng dự án (Vốn
nhà nước chiếm 27,5% tổng mức đầu tư; vốn doanh nghiệp chiếm 72,5% tổng
mức đầu tư) nên vướng mắc trong việc triển khai các thủ tục vay vốn và hưởng
ưu đãi về đất đai theo quy định hiện hành.
Qua thảo luận, cuộc họp thống nhất các nội dung sau:
1. Đồng ý chủ trương điều chỉnh chủ đầu tư thực hiện dự án Xây dựng lò
đốt xử lý chất thải rắn sinh hoạt quy mô liên xã trên địa bàn huyện Văn Quan tại
Quyết định số 2238/QĐ-UBND ngày 14/11/2019 của UBND tỉnh từ UBND
huyện Văn Quan sang Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh như đề
xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư.

2
Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, hoàn thiện quyết định điều chỉnh chủ
đầu tư dự án theo quy định; báo cáo, đề xuất UBND tỉnh trước ngày 05/6/2020.
2. Giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên
cứu, hướng dẫn Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh thực hiện
nghĩa vụ tài chính với Nhà nước theo quy định do được giao quản lý, sử dụng
hạng mục Lò đốt công suất 1.000kg/h được đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách
nhà nước.
Đồng thời, khẩn trương rà soát lại các dự án có sử dụng phần vốn đầu tư
có nguồn gốc từ ngân sách nhà nước đang giao cho doanh nghiệp quản lý, sử
dụng để xác định nghĩa vụ của doanh nghiệp với ngân sách nhà nước theo đúng
quy định của pháp luật về quản lý và sử dụng tài sản công.
3. UBND huyện Văn Quan có trách nhiệm hướng dẫn, đôn đốc, giám sát
Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh trong quá trình thực hiện dự
án để bảo đảm hiệu quả, tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về đầu tư, đất
đai, môi trường,
4. Yêu cầu Công ty cổ phần Thương mại - Dịch vụ Tân Minh khẩn trương
hoàn thiện các thủ tục về đầu tư, đất đai, xây dựng, môi trường để triển khai thi
công xây dựng hoàn thành dự án trong năm 2020./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Lãnh đạo UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở: TC, XD, TN&MT, TP,
KH&CN, NN&PTNT, KH&ĐT;
- Thanh tra tỉnh;
- Công an tỉnh;
- UBND huyện Văn Quan;
- C, PVP UBND tỉnh,
các Phòng: KT, TH-NC;
- Lưu: VT, KT(NNT).
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