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V/v cam kết tiến độ xây dựng
Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá tại
huyện Cao Lãnh và giải pháp
đẩy mạnh công tác phân loại,
thu gom, xử lý chất thải tại
các địa phương trên địa bàn Tỉnh

Kính gửi: Văn phòng Điều phối nông thôn mới Trung ương
Thực hiện Công văn số 262/VPĐP-NV&MT ngày 05/4/2021 của Văn
phòng Điều phối Nông thôn mới Trung ương về việc góp ý hoàn thiện hồ sơ và
chỉnh trang thực trạng đề nghị xét, công nhận huyện Cao Lãnh đạt chuẩn nông
thôn mới, Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp có ý kiến như sau:
1. Cam kết tiến độ thực hiện xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá
tại xã Mỹ Thọ, huyện Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp
a. Giai đoạn từ nay đến 2025:
Hiện nay, tại Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá đã được Công ty Cổ phần
Đầu tư Phát triển Công nghệ xử lý môi trường Cửu Long đầu tư xây dựng với
công suất 240 tấn/ngày (tiếp nhận rác từ địa bàn thành phố Cao Lãnh, huyện
Cao Lãnh, huyện Tháp Mười với khối lượng 150 tấn/ngày). Nhà máy đã khánh
thành vào tháng 7 năm 2017. Tuy nhiên, vẫn chưa đủ điều kiện để vận hành
chính thức, hiện đang thi hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính về môi
trường theo Quyết định số 293/QĐ-UBND-HC ngày 18/3/2020 của Uỷ ban nhân
dân Tỉnh.
Nhằm thực hiện định hướng quy hoạch mở rộng Trung tâm công nghệ xử
lý môi trường Mỹ Thọ (tên dự án của Khu xử lý rác thải Đập Đá) đến năm 2050
và về lâu dài để đảm bảo việc tiếp nhận rác thải trên địa bàn Tỉnh khi các đơn vị
xử lý rác thải khác bị sự cố, bảo trì hoặc ngưng hoạt động phải chờ kêu gọi nhà
đầu tư xử lý mới, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo đầu tư 02 ô chôn lấp rác hợp
vệ sinh nhằm đảm bảo xử lý rác thải sinh hoạt đến năm 2025, với tổng kinh phí
26,59 tỷ đồng. Cụ thể như sau:
- Ô chôn lấp số 01: đã đầu tư hoàn chỉnh và đưa vào sử dụng từ 01/6/2021,
diện tích 12.000 m2; với thể tích ô chôn lấp thiết kế 42.525m3, với khối lượng
rác chôn lấp chưa đầm nén là 63.787m3.
- Ô chôn lấp số 02: diện tích dự án 16.185,66 m2, với khối lượng rác chôn
lấp chưa đầm nén 115.298 m3. Dự kiến khởi công trong quý III năm 2021.
Do đó, khi xây dựng hoàn thành ô chôn lấp số 02 với sức chứa của cả 2 ô
chôn lấp hợp vệ sinh có thể tiếp nhận lượng rác sinh hoạt của các địa phương
trên đến năm 2025.
b. Giai đoạn sau năm 2025:
Hiện nay, Uỷ ban nhân dân huyện Cao Lãnh đã phê duyệt đồ án quy hoạch
mở rộng Trung tâm công nghệ xử lý môi trường Mỹ Thọ đến năm 2050 (tại
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Quyết định số 26/QĐ-UBND-HC ngày 02/02/2021), với tổng diện tích 77,4 ha.
Đây sẽ là trung tâm công nghệ xử lý lượng rác thải sinh hoạt, rác thải y tế, rác
thải công nghiệp và các loại rác thải sinh hoạt trên địa bàn Tỉnh đảm bảo đạt tiêu
chuẩn môi trường theo quy định.
Nhằm tạo quỹ đất để kêu gọi các nhà đầu tư, Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ
đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất Tỉnh (thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường) làm
chủ đầu tư, khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục về chủ trương đầu tư dự án
mở rộng.
Dự án đầu tư chia thành 02 giai đoạn, dự án Giai đoạn 1 bao gồm: diện tích
dự án 9,4 ha, với 5,9775 ha để bố trí mặt bằng kêu gọi đầu tư dự án xử lý rác
sinh hoạt bằng phương pháp đốt phát điện, diện tích còn lại xây dựng các hạng
mục hạ tầng; Giai đoạn 2 sẽ thực hiện sau khi kêu gọi lắp đầy các dự án đầu tư
của phần Giai đoạn 1.
2. Giải pháp đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom, xử lý chất thải tại
các địa phương trên địa bàn Tỉnh
Uỷ ban nhân dân Tỉnh đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường đề xuất
phương án phát triển mạng lưới thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt theo hướng
ứng dụng công nghệ hiện đại. Đồng thời, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ
trì, phối hợp các ngành và địa phương tham mưu Uỷ ban nhân dân Tỉnh ban
hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt giai đoạn
năm 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, dự
kiến ban hành trong tháng 06/2021.
Sau khi kế hoạch được ban hành sẽ từng bước nâng cao chất lượng cuộc
sống người dân, tổ chức thực hiện tốt công tác quản lý chất thải rắn sinh hoạt
phát sinh nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường và góp phần phát triển bền vững,
thống nhất các chủ trương thực hiện trong giai đoạn tới, tăng cường công tác
xử lý và phòng tránh ô nhiễm môi trường. Đồng thời, triển khai có hiệu quả
Luật bảo vệ môi trường năm 2020 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2022.
Trên đây là cam kết tiến độ xây dựng Khu xử lý chất thải rắn Đập Đá tại
huyện Cao Lãnh và giải pháp đẩy mạnh công tác phân loại, thu gom, xử lý chất
thải tại các địa phương trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp, kính gửi Văn phòng Điều
phối nông thôn mới Trung ương xem xét, tổng hợp./.
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