
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

Số:  1462 /UBND-TNMT 
V/v đề nghị hỗ trợ kinh phí xử 

lý lượng rác tồn đọng đang tập 

kết tạm thời tại bãi rác Phượng 

Thành, huyện Đức Thọ. 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hanh phúc 

 

                Đức Thọ, ngày 6  tháng 7 năm  2020 

 

 

 Kính gửi:    

   - Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà Tĩnh; 

   - Sở Tài chính Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 4115/UBND-XL1 ngày 25/6/2020 của UBND tỉnh 

về việc xử lý một sô nội dung liên quan đến bãi rác Phượng Thành, huyện Đức 

Thọ; ngày 03/7/2020 Sở Tài chính chủ trì, phối hợp Sở Tài nguyên và Môi 

trường, UBND huyện Đức Thọ đã tổ chức buổi làm việc. 

Theo Văn bản số 2480/STC-GCS ngày 03/7/2020 của Sở Tài chính về 

việc xử lý một sô nội dung liên quan đến bãi rác Phượng Thành, huyện Đức 

Thọ; UBND huyện báo cáo, làm rõ một số nội dung như sau:  

Theo Đề án số 73/ĐA-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện về việc 

phân loại thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Đức 

Thọ giai đoạn 2017-2020 (Đề án số 73), lượng rác thải sinh hoạt phát sinh theo 

Đề án là 52 tấn/ngày; tuy nhiên, khối lượng rác thực tế được thu gom, vận 

chuyển, xử lý trên địa bàn huyện khoảng 20 tấn/ngày (= 7.700 tấn/năm): 

- Theo Quyết định số 97/QĐ-UBND ngày 11/01/2018 của UBND huyện 

Đức Thọ quy định mức giá dịch vụ xử lý rác thải sinh hoạt đối với cơ sở xử lý 

được đầu tư từ ngân sách nhà nước (xử lý rác thải sinh hoạt bằng Lò đốt 

SANKYO, công suất 1 tấn/giờ được lắp đặt tại bãi rác Phượng Thành), có đơn giá 

307.000 đồng/tấn; như vậy để xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trong một năm 

(7.700 tấn) bằng Lò đốt tại bãi rác Phượng Thành tương ứng số tiền là: 

2.363.900.000 đồng (1); 

- Xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trong một năm (7.700 tấn) trên địa bàn 

huyện nếu vận chuyển vào xử lý tại Công ty TNHH MTV chế biến rác thải Hoành 

Sơn (theo đơn giá UBND huyện đã ký 1.419.000 đồng/tấn) tương ứng số tiền là: 

10.926.300.000 đồng (2); 

- Ngân sách tỉnh hỗ trợ hàng năm cho công tác vận chuyển và xử lý rác 

thải sinh hoạt huyện Đức Thọ là 1.780.000.000 đồng (3); 

Như vậy, để xử lý rác thải sinh hoạt phát sinh trong một năm (7.700 tấn) 

huyện Đức Thọ phải cân đối bố trí số tiền chênh lệch là 6.782.400.000 đồng ((2) - 

(1) - (3)). 



 
 

Trong điều kiện khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19 và chính sách 

theo Nghị định 41/CP về miễn, giảm, giản thời gian nộp thuế, tiền thuê đất dẫn 

đến thu ngân sách huyện không đáp ứng được nhiệm vụ chính trị trên địa bàn. 

Để đảm bảo công tác vệ sinh môi trường, an ninh chính trị và hoàn thành 

tiêu chí Huyện Nông thôn mới. UBND huyện đã trích ngân sách hợp đồng vận 

chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt với Công ty TNHH MTV chế biến rác thải 

Hoành Sơn, số tiền 6,8 tỷ đồng. Do đó ngân sách huyện không đảm bảo chi trả 

lương và các chính sách trên địa bàn, nhằm giảm bớt khó khăn cho ngân sách 

huyện. UBND huyện kính đề nghị UBND tỉnh, Sở Tài chính tạo điều kiện hỗ trợ 

cho huyện số kinh phí vận chuyển, xử lý rác thải theo đơn giá vận chuyển, xử lý 

tại Công ty TNHH MTV chế biến rác thải Hoành Sơn là 1.419.000 đồng/tấn; với 

số tiền là 3.400.000.000 đồng (Ba tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn) - tương ứng 

50% kinh phí xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện/năm. 

Kính mong được sự quan tâm giải quyết của UBND tỉnh, Sở Tài chính./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các đ/c UVBTV Huyện ủy; 

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Lưu:  VT,TN. 

 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Võ Công Hàm 
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