ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN IA GRAI

Số:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

/UBND-NL

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ia Grai, ngày

tháng 10 năm 2021

V/v đăng ký mô hình tham gia Chương
trình tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh.
Thực hiện Công văn số 3738/SNNPTNT-VPNTM ngày 12/10/2021 của Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc đăng ký mô hình tham gia Chương
trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông
thôn trong xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025;
Ủy ban nhân dân huyện có ý kiến như sau:
1. Tham gia dự thảo Chương trình Tăng cường bảo vệ môi trường, an
toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông thôn mới
giai đoạn 2021-2025
Ủy ban nhân dân huyện cơ bản thống nhất với dự thảo “Tăng cường bảo vệ
môi trường, an toàn thực phẩm và cấp nước sạch nông thôn trong xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2021-2025” do Trung ương xây dựng.
2. Đăng ký mô hình thực hiện Chương trình
Huyện Ia Grai phấn đấu đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2025, do vậy
cần tập trung đầu tư cho công tác bảo vệ môi trường để đạt chuẩn tiêu chí số 7 về
Môi trường và tiêu chí số 8 về chất lượng môi trường sống trong Bộ tiêu chí huyện
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Căn cứ thực trạng nhu cầu, điều kiện thực tế
của huyện Ia Grai, Ủy ban nhân dân huyện đăng ký 02 mô hình về môi trường như
sau:
2.1. Mô hình thực hiện phân loại rác tại nguồn
2.1.1. Tên mô hình: Mô hình thực hiện phân loại rác tại nguồn trên địa bàn
huyện Ia Grai.
2.1.2. Sự cần thiết phải xây dựng mô hình: Trên địa bàn huyện Ia Grai, việc
phân loại rác thải tại nguồn chưa được quan tâm do thói quen và nhận thức của
người dân; đồng thời chưa có trang thiết bị hỗ trợ công tác thu gom và thực hiện
đồng bộ trên địa bàn toàn huyện.
Việc phân loại rác thải tại nguồn đóng vai trò quan trọng trong công tác quản
lý chất thải, góp phần giảm thiểu nguy cơ phát tán các tác nhân gây bệnh, các yếu
tố độc hại và nguy hiểm, góp phần bảo vệ môi trường. Phân loại đúng còn góp
phần tiết kiệm tài nguyên, giảm chi phí cho các công tác thu gom và xử lý rác thải.
2.1.3. Địa điểm thực hiện: 12 xã và thị trấn.
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2.1.4. Đơn vị dự kiến triển khai thực hiện mô hình: Ủy ban nhân dân huyện
Ia Grai.
2.1.5. Dự kiến quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng mô hình:
2.1.5.1. Dự kiến quy mô: Tổ chức tại các trụ sở cơ quan, hộ gia đình trên địa
bàn 12 và 01 thị trấn.
2.1.5.2. Tổng mức đầu tư xây dựng: 12.500.000.000 đồng, trong đó:
- Vốn Trung ương: 12.000.000.000 đồng.
- Vốn địa phương: 400.000.000 đồng.
- Vốn nhân dân đóng góp: 100.000.000 đồng.
2.1.5.3. Dự toán chi tiết:
- Trang bị 300 thùng chứa rác thải trung bình và 60.000 thùng chứa rác mi
ni: 7.000.000.000 đồng.
- Thiết bị, phương tiện thu gom (xe) 01 xe chuyên dùng: 3.000.000.000
đồng.
- Hoạt động thu phí thu gom rác thải: 1.500.000.000 đồng.
- Xây dựng điểm tập kết, trung chuyển: 1.000.000.000 đồng.
2.1.6. Mô tả chi tiết về mô hình: Trang bị 300 thùng chứa rác thải loại trung
bình tại các điểm nơi đông dân cư, chợ, công ty sản xuất. Trang bị 9.000 thùng
đựng rác mi ni cấp cho 30.000 hộ gia đình giúp người dân có thể tự phân loại rác
tại nguồn gồm rác thải vô cơ, hữu cơ, chất thải nguy hại. Hỗ trợ thiết bị, phương
tiện thu gom (xe), hoạt động thu phí thu gom rác thải; bố trí hợp lý các điểm tập
kết, trung chuyển rác để tránh ô nhiễm; bố trí tần suất và giờ thu gom phù hợp để
đảm bảo thu gom triệt để lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh.
Hướng dẫn người dân phân loại, xử lý rác tại nguồn; xây dựng kế hoạch phổ
biến, tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng; hình thành thói quen
phân loại chất thải rắn sinh hoạt, lối sống thân thiện với môi trường, góp phần
giảm lượng chất thải rắn phát sinh tại nguồn (sử dụng sản phẩm tái sinh, dễ phân
hủy, hạn chế sử dụng túi ni lông khó phân hủy trong sinh hoạt hàng ngày).
2.1.7. Phương án huy động vốn đối ứng của địa phương: Ủy ban nhân dân
huyện căn cứ vào tình hình thực tế nguồn thu tại địa phương sẽ cân đối, bố trí
nguồn vốn đối ứng; đồng thời sẽ vận động đóng góp từ doanh nghiệp và các nguồn
huy động hợp pháp khác.
2.2. Mô hình Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa bàn huyện
2.2.1. Tên mô hình: Mô hình Hệ thống thu gom, xử lý chất thải rắn trên địa
bàn huyện Ia Grai.
2.2.2. Sự cần thiết phải xây dựng mô hình: Hiện nay, trên địa bàn huyện có
01 bãi chôn lấp rác tập trung tại xã Ia Bă. Tuy nhiên, quá trình xử lý chất thải rắn
tại bãi chôn lấp rác chưa đảm bảo hợp vệ sinh, mới chỉ ở dạng chôn lấp thông
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thường (nước rỉ rác chưa được xử lý); trong điều kiện số lượng rác thải ngày càng
tăng sẽ gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng.
Do vậy, cần đầu tư nâng cấp Bãi chôn lấp rác sinh hoạt tập trung của huyện
tại xã Ia Bă thành bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh.
2.2.3. Địa điểm thực hiện: Xã Ia Bă.
2.2.4. Đơn vị dự kiến triển khai thực hiện mô hình: Ủy ban nhân dân huyện
Ia Grai.
2.2.5. Dự kiến quy mô và tổng mức đầu tư xây dựng mô hình:
2.2.5.1. Dự kiến quy mô: Đầu tư nâng cấp 01 bãi chôn lấp rác sinh hoạt.
2.2.5.2. Tổng mức đầu tư xây dựng: 7,6 tỷ đồng, trong đó:
- Vốn Trung ương: 7.400.000.000 đồng.
- Vốn địa phương: 200.000.000 đồng.
2.2.5.3. Dự toán chi tiết:
- Xây dựng 01 đường điện 03 pha, 01 nhà quản lý, 01 giếng khoan:
1.800.000.000 đồng.
- Xây dựng 01 hố chôn lấp rác hợp vệ sinh: 1.000.000.000 đồng.
- Xây dựng bể thu gom nước rỉ rác, trang thiết bị và hóa chất xử lý nước rỉ
rác: 4.000.000.000 tỷ đồng.
- Xây dựng 01 hệ thống thu gom nước chảy tràn tại bãi chôn lấp rác:
800.000.000 đồng.
2.2.6. Mô tả chi tiết về mô hình: Rác sau khi được thu gom về bãi rác tập
trung sẽ được bơm hóa chất, chế phẩm sinh học và được chôn lấp, lu lèn; nước rỉ
rác từ đó được thu gom và xử lý trước khi đưa ra môi trường.
2.2.7. Phương án huy động vốn đối ứng của địa phương: Ủy ban nhân dân
huyện căn cứ vào tình hình thực tế nguồn thu tại địa phương sẽ cân đối, bố trí
nguồn vốn đối ứng; đồng thời sẽ vận động đóng góp từ doanh nghiệp và các nguồn
huy động hợp pháp khác.
Ủy ban nhân dân huyện Ia Grai đăng ký mô hình như trên để Văn phòng
điều phối nông thôn mới tỉnh theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Điều phối NTM tỉnh Gia Lai;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng TNMT;
- Lưu: VT, Phòng NNPTNT.

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

Đào Lân Hưng

