
 

    
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH THỪA THIÊN HUẾ   

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  5563 /UBND-XD Thừa Thiên Huế, ngày 31  tháng 7 năm 2018 

V/v khẩn trương thực hiện các nội dung  

đảm bảo xử lý rác tồn đọng tại 

 Nhà máy xử lý rác Tâm Sinh Nghĩa 

 

 

 

                Kính gửi:  

- Sở Xây dựng; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị; 

- UBND thành phố Huế; 

- UBND thị xã Hương Thủy; 

- Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị; 

- Công ty Cổ phần Đầu tư - phát triển Tâm Sinh Nghĩa. 

  

 Qua kiểm tra, khảo sát của Lãnh đạo UBND tỉnh tại bãi rác Thủy Phương, 

nhà máy rác Tâm Sinh Nghĩa và một số dự án xử lý rác trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, 

một số nội dung liên quan đảm bảo tiến độ thực hiện xử lý rác trên địa bàn tỉnh vẫn 

chưa đáp ứng yêu cầu của UBND tỉnh, tình hình rác tồn đọng tại Nhà máy rác Tâm 

Sinh Nghĩa chưa được xử lý gây ô nhiễm và ảnh hưởng cuộc sống người dân, yêu 

cầu các ngành khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

 1. UBND thành phố Huế khẩn trương làm việc với Công ty Cổ phần Đầu 

tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa và Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô 

thị để có phương án phù hợp xử lý dứt điểm khối lượng rác tồn đọng tại Nhà máy 

rác Tâm Sinh Nghĩa, báo cáo UBND tỉnh kế hoạch, kết quả thực hiện trước ngày 

25/8/2018 theo hướng: 

 + Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm Sinh Nghĩa giảm khối lượng 

rác nhập, phần công suất xử lý còn lại của Nhà máy để xử lý rác tồn đọng. 

 + Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị tiếp nhận nguồn rác 

còn lại do Công ty Tâm Sinh Nghĩa ngừng tiếp nhận để xử lý rác tồn đọng chôn lấp 

tại Bãi rác Thủy Phương. 

 2. Giao Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường giám sát quá trình 

thực hiện các nội dung tại mục 1, kịp thời báo cáo UBND tỉnh nếu có vướng mắc 

phát sinh. 



 

 3. Đối với nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Đầu tư – Phát triển Tâm 

Sinh Nghĩa về việc đầu tư thêm 01 lò đốt rác: UBND thành phố Huế làm việc cụ 

thể với Sở Xây dựng, Sở Tài nguyên và Môi trường và Công ty để cân đối nhu cầu 

xử lý rác trên địa bàn toàn tỉnh sau khi Nhà máy xử lý rác Phú Sơn hoạt động nhằm 

đảm bảo việc đầu tư của Công ty hiệu quả, tránh lãng phí. 

 4. Ban Quản lý Khu vực phát triển đô thị chủ trì, phối hợp các đơn vị có 

liên quan khẩn trương thực hiện các thủ tục liên quan chuẩn bị mặt bằng khu đất 

Nhà máy xử lý rác Phú Sơn nhằm đảm bảo việc tiếp nhận, vận hành Nhà máy xử lý 

rác theo tiến độ yêu cầu; quá trình thực hiện nếu có vướng mắc kịp thời báo cáo 

UBND tỉnh để có phương án xử lý. 

 5. Đối với nội dung đề xuất của Công ty Cổ phần Môi trường và Công 

trình đô thị Huế tại Công văn số 25/7/2018: Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư nghiên 

cứu, tham mưu báo cáo UBND tỉnh. 

 6. Các đơn vị có liên quan tiếp tục thực hiện các nội dung theo yêu cầu của 

UBND tỉnh tại Công văn số 5250/UBND-XD ngày 19/7/2018./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT và PCT UBND tỉnh Nguyễn Văn Phương; 

- Sở Tài chính; 

- VP: CVP và PCVP Đ.N.Trân; 

- Lưu: VT, TN, XD. 

 

 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Phương 
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