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QUYÉT ĐỊNH
về vỉcc ban hành Bộ ticu chí kinh tế - kỹ thuật - công nghẹ và CO’ c h ế  

chính sách đâu tir Nhà máy xử lý chât thải rãn thành phô Cân Tho*

CIIỦ TỊCH ỦY BAN NHẢN 1)ÂN THÀNII PĨIÓ CẢN THƠ

Căn cứ Luật Tổ chức Hội dồng nhản dân và ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 
11 nãm 2003;

Căn cứ Luật Dầu tư ngày 29 tháng 11 năm 2005;
Cãn cứ Nghị dinh số 108/2006/NĐ-CP ngàỵ 22 tháng 9 năm 2006 của Chính 

phủ Quy định chi tiét và hưỏxig dẫn thi hanh một số điều của Luậl Dầu tư;
Căn cứ Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính 

phủ về quản lý chất thải rắn;
Căn cứ Thông tư số 121/2008/ÌT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Bộ 

Tài chính hướng dẫn cơ ché íru đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt dộng đẩu lư cho 
quản lý chất thải rắn;

Xét đề nghị của Giám dốc Sở Kc hoạch và Dần lư lại Tờ Irình số 
i794/TTr-SKHĐT ngày 17 tháng 8 năm 2012,

QliYÉT IMNII:

Diều 1. Ban hành kcm theo Quyết dính nảy Bộ tiêu chí kinh ti - kỹ thuật - 
công nghẹ và cơ chế chính sách dầu tư Nhà máy xử lý chấl thải rắn thành phố cần 
ThoV,

•Điều 2. Quycl định nàỵ cỏ hiệu lực thi hành kổ từ ngày ký.
Điều 3. Chánh Văn phòng ủy ban nhân dân thành phố, Giám dốc Sở K.C 

hoạch và Dầu tư, Giám dốc Sở 'lai nguycn và Môi Irường, Giám đốc Sở Xây dựng, 
Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghộ, Chủ tịch úy ban 
nhân dân quận Ô Môn, Thủ trưởng cơ quan, đơn vị cỏ liên quan chịụ trách nhiệm 
thi hành Quyct định này./r
Noi nhận:
Như Dicu 3;

- TT Thành ùy, 'ỈT  HDND thành phố;
- CT, các PCT UỈỈND thành phố:
- VP UIỈND thành nhổ (2BD, 3D);

KT.CIỈỤTỊCIĨ
' .CHU TICH



n r

ỷaỉ Ệặo Quyết định so 2129 /OD- UBND ngàỵì 1 tháng 8  năm 2012
L Chủ tịch 'Úy ban nhản dân thành phố cần Thơ)

I. CÁC TIÊU CHÍ VÈ KINII TÉ - KỸ TIIUẶT - CỒNG NGIIỆ 
ĐỂ CHỌN LỤA ĐƠN VỊ ĐẰU Tư NHÀ MÁY x ử  LỶ CHÁT TIIẢI RẮN 
THÀNIi PIIỐ CÀN THƠ:

1. Địa diỗm:
- Vị trí: khu vực Thới Binh, Thới Trinh, phường Phuúc 'rhới và Thới An, 

quận Ọ Môn.
- Gự ly: cách tiling lâm thành phố 17 km VC hướng Băc, cặp đường vào nhà 

máy nhiệt điộn Ô Môn về phía trái đường số 2, cách ngã ba Quốc lộ 91 từ 1 ooơm - 
1500m.

- Hiện trạng đất: đất nông nghiệp đã giải phóng mặt bằng.
V

. ^2. Ưu liên các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đầu tư xây dựng nhà máv 
xử lý*chất thải rắn, chi Irả tiền bồi thường, hỗ trợ và lái định cư .theo đúng quy dinh 
của pháp luậl Việl Nam; đồng thời, dược hạch toán vào vốn đầư tư của dự án.

3. Công suất: lừ 300 tấn rác thải/ngày (có khả năng mở rộng).
4-Giải pháp xử lý: áp dụng công nghộ dàm bảo các ycu cầu dồng bộ, tiên liến, 

xử lý triệt đe chất thải, tiết kiặm quỹ đất, đảm bào vộ sinh môi trường xung quanh 
(cỏ đính kèm phụ lục các thông số yêu cầu về công nghệ)

5. NgỊiồn vốn dầu tư: tự có, huy động, vay ưu đãi.
• V.

6. Diộn tích: nhỏ hơn 10 ha.
7. Tỷ lộ- chôn ỉấp còn lại: không quá 5% (ưu ticn xcm xct lựa chọn công nghệ 

' có tỷ lộ chon lấp thấp).
8. Môi trường: đảm bảồ cảc ticu chuấn môi trưcmg, quy chuẩn kỹ thuật môi 

tniờng cùa Việt Nam.
9. Phương án giá và công nghộ như sau:
-Xoại công nghệ: công nghộ xử lý tồng hợp.
- Công suất xử lý: 300 lấn/ngày.
- Mức phí bình quân: 200.000 dồng/tấn (hai trăm ngàn đồng/lấn)
Mức phí xử lý ncu trcn áp dụng cố định trong 03 (ba) năm đầu khí dụ* án hoạt 

động; kể từ năm thứ 4 liếp theo, hoạt dộng của dự án dược Nhà nước hồ trợ không



pháp tính theo quy định hiện hành của Việt Nam. Nội dung này được quy định cụ 
thể trong hợp đồng với nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý 
chất thải rắn thành phố cần Thơ.

10. Chất lượng sản phẩm đầu ra sau quá trình chế biến phải đáp ứng các yêu 
cầu công nghệ đã lựa chọn và tiêu chuẩn bảo vệ môi trường. Thành phố cần Thơ 
không bao tiêu sản phẩm đầu ra cho nhà đàu tư.

11. Thời gian đầu tư xây dựng nhà máy: không quá 18 tháng kể từ khi khởi 
công xây dựng.

12. Hình thức đầu tư: 100% vốn của nhà đầu tư.
13. Thời gian hoạt động nhà máy không quá 20 năm.
14. Sau khi kết thúc họạt động của dự án, nhà đầu tư có trách nhiệm tiến hầiih 

phục hồi và cải thiện cảnh quan khu vực, đồng thời có các biện pháp ngăn ngừa ô 
nhiễm môi trường.

15. Nhà đầu tư thực hiện kỷ quỹ đảm bảo thực hiện dự án 1%/tổnẹ mức đầu 
tư khi được cấp giấy chứng nhận đàu tư, Thành phố có quy định cụ thể về nội dung 
này.

16. Nhà đàu tư trong quá trình thực hiện và vận hành dự án nếu vỉ phạm các 
quy định pháp luật của Việt Nam và các tiêu chí đã đănẹ ký, sẽ bị đóng cửa và thu 
hồi dự án; đồng thời, không được bồi thường chi phí đã đau tư vào dự án.

II. CÁC C ơ CHÉ CHỈNH SÁCH HÕ TRỢ ĐẦU TƯ:
Nhà đầu tư khi thực hiện đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn tại thành phố cần 

Thơ được hưởng các chính sách ưu đãi được quy định tại Nghị định số 59/2007/NĐ- 
CP ngày 09 tháng 4 năm 2007 của Chính phủ về quản lý chất thải rắn, và Nghị định 
số 04/2009/NĐ-CP ngày 14 tháng 01 năm 2009 của Chính phủ về ưu đãi, hỗ trợ hoạt 
động môi trường, Thông tư số 121/2008/TT-BTC ngày 12 tháng 12 năm 2008 của 
Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối với hoạt động đầu tư 
cho quản lý chất thải rắn và những hỗ trợ của thành phố cần Thơ, cụ thể như sau:

1. Điều kiện hưởng cơ chế ưu đãỉ và hỗ trợ tài chính:
- Đơn vị xin đầu tư nhà máy xử lý chất thải rắn phải tuân theo quy định tại 

phần I Bộ tiêu chí này.
- Ngoài ra, đơn vị xin đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất thải rắn phải đáp 

ứng được đầy đủ các điều kiện sau:
+ Được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư xây dựng cơ sở xử 

lý chất thải rắn.
+ Có dự án đầu tư xây dựng toàn bộ hoặc từng hạng mục công trình cơ sở xử 

lý chất thải rắn phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của địa phương và được cấp có 
thẩm quyền phê duyệt.
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+ Tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật về xây dựng, bảo vệ môi trường.
+ Phù hợp với tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn đối với cơ sở xử lý chất thải rán 

theo quy định của Thủ tướng Chính phủ tại Quyết định số 1466/2008/QĐ-TTg ngày 
10 tháng 10 năm 2008 về Danh mục chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu 
chuân của các cơ sở thực hiện xã hội hoá trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo, dạy nghề, 
y tê, văn hoá, thê thao, môi trường.

2. Chính sách ưu đãi và hỗ trợ tài chính đối vói cơ sử xử lý chất thải rắn: đối
với các tố chức, cá nhân đầu tư xây dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn đáp úng được 
đầy đủ các điều kiện hướng dẫn tại mục 1 phần II Bộ tiêu chí này.

a) Ưu đãi về tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và chi phí giải phóng mặt bằng
- Được nhà nước giao đất đã giải phóng mặt bằng để đầu tư (đất sạch).
« Được miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất.
b) Hỗ ừợ đầu tư bằng nguồn ngân sách nhà nước:
Căn cứ vào khả năng ngân sách địa phương, ủy  ban nhân dân thành phố xem 

xét, trình Hội đồng nhân dân thành phố bố trí vốn đầu tư từ ngân sách địa phương để 
xây dựng hệ thống đường giao thông, hệ thống cấp điện, năng lượng; hệ thống thông 
tin liên lạc; hệ thống cấp, thoát nước đến chân hàng rào công trình.

c) Hỗ trợ đầu tư bằng nguồn tín dụng ưu đãi:
Tổ chức, cá nhân đầu tư xây dựng cơ sở xử lý chất thải rắn được hỗ trợ về tín 

dụng theo các hình thức vay đầu tư, hỗ trợ lãi suất sau đầu tư, bảo lãnh tín dụng đầu 
tư từ Ngân hàng Phát triển Việt Nam, Quỹ bảo vệ môi trường Việt Nam hoặc Quỹ 
Bảo vệ môi trường của địa phương (nếu có) khi có đủ điều kiện đối với từng hình 
thức hỗ trợ. Việc hỗ trợ đầu tư thực hiện theo quy định của pháp luật hiện hành và 
điều lệ của tổ chức cho vay.

d) Ưu đãi về thuế:
- Ưu đãi về thuế nhập khẩu:
Hồ sơ, thủ tục miễn thuế nhập khẩu thực hiện theo quy định của pháp luật về 

thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu.
- Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp.
Cơ sở xử lý chất thải rắn có đủ điều kiện được miễn, giảm thuế thu nhập 

doanh nghiệp và ưu đãi về thuế suất thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định của 
pháp luật về thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành.

e) Ngoài ra, nhà đầu tư được hưởng chính sách hỗ trợ đầu tư tại Quyết định số 
31/2011/QĐ-ƯBND ngày 12 tháng 10 năm 2011 của ủy  ban nhân dân thành phố 
Cần Thơ về việc ban hành Quy định về hỗ trợ đầu tư trên địa bàn thành phố cần 
Thơ.
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Phụ lục
CÁC THÔNG SỐ, YÊU CẦU VỀ TIÊU CHÍ CÔNG NGHỆ

(Nhà đầu tư lập bảng giải trình theo mẫu này)

STT F T 1  •  /V  1  rTiêu chí Nội dung

1 Loại hình công nghệ xử lý

- Công nghệ xử lý tổng hợp và phải đảm bảo 
các yêu cầu như đồng bộ, tiên tiến, xử lý triệt 
để chất thải, tiết kiệm quỹ đất và đảm bảo các 
yếu tố về mặt môi trường theo quy định pháp 
luật;

- Nhà đầu tư phải trình bày rõ công nghệ do 
mình đề xuất đã được áp dụng thành công ở 
đâu (trong hoặc ngoài nước) và có các hồ sơ 
chứng minh.

2 Hiệu suất xử lý - Trên 95% lượng rác thải phải được xử lý hoặc 
tái sử dụng.

3 Công suất

- Không nhỏ hơn 300 tấn rác thải/ngày;
- Ưu tiên xem xét các phương án công nghệ có 

khả năng mở rộng, nâng công suất khi cần 
thiết;

- Liệt kê rõ tính năng động của công suất (thấp 
nhất, cao nhất, trung bình).

4 Tỷ lệ chôn lấp
- Nhỏ hơn 5%;
- Ưu tiên xem xét lựa chọn công nghệ có tỷ lệ 

chôn lấp thấp.

5 Phí xử lý

- Do nhà đầu tư đề xuất trên cơ sở tổng chi phí 
đầu tư của dự án, thời gian thu hồi vốn và có 
lãi;

- Ưu tiên xem xét các công nghệ xử lý có giá 
hợp lý nhất.

6 Mức độ tiên tiến của dây 
chuyền công nghệ

- Có ứng dụng kỹ thuật số và ít nhất 1/3 tính 
theo giá trị các thiết bị tự động được điều 
khiển theo chương trình;

- Không có các khâu lao động thủ công nặng 
nhọc;

- Mức độ tiêu thụ điện, nước và các loại 
nguyên, nhiên liệu khác của công nghệ.

7 Tính hợp lý của công nghệ

- Công nghệ xử lý phải phù hợp với điều kiện 
của khu vực triển khai dự án và của thành phố 
Cần Thơ;

- Có các giải pháp phòng ngừa, khắc phục sự 
cố và các giải pháp thay thế khi xảy ra sự cố
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STT r r i  •  /V  1  rTiêu chí Nội dung
trong quá trình hoạt động.

8 Nguyên, nhiên, vật liệu 
cho sản xuất

- Chủng loại, khối lượng, giá trị tính trên 1 tấn 
chất thải rắn cần xử lý;

- Nguồn cung cấp:
+ Nhập ngoại;
+ Hoặc sử dụng nguyên liệu tại địa phương;
+ Hoặc nguyên vật liệu trong nước.

9 Trang thiết bị

- Tính đồng bộ của thiết bị trong dây chuyên 
công nghệ:

+ Danh mục các thiết bị của dự án đầu tư phải 
thể hiện các công đoạn trong dây chuyên công 
nghệ
+ Đáp ứng yêu cầu vê số lượng, chất lượng các 
sản phẩm;
- Ký mã hiệu, các đặc tính, tính năng kỹ thuật;
- Xuất xứ của thiết bị;
- Công suất thiết bị;
- Năm chế tạo thiết bị;
- Tình trạng của thiết bị (mới/ cũ);
- Thời gian bảo hành;
- Phương thức mua sắm, tập kết, lắp đặt và vận 

hành thử các trang thiết bị trong dây chuyên 
công nghệ.

10 Môi trường

- Phải đảm bảo xử lý toàn bộ các loại chất thải 
phát sinh và đảm bảo điêu kiện môi trường 
xung quanh đạt các tiêu chuẩn môi trường, 
quy chuẩn kỹ thuật môi trường của Việt Nam 
(hoặc của các nước tiên tiến trong trường hợp 
Việt Nam chưa có quy định).

11 Sản phẩm của dự án

- Liệt kê các sản phẩm hữu dụng phù hợp với 
nhu cầu kinh tế xã hội và môi trường của dự 
án;

- Khả năng tạo nguồn thu từ các sản phẩm này.

12 Hiệu quả Kinh tế - Xã hội 
và Môi trường

- Khả năng tạo năng lực sản xuất mới, ngành 
nghê mới, sản phẩm mới;

- Khả năng mở rộng thị trường;
- Tạo việc làm cho người lao động;
- Đóng góp ngân sách cho Nhà nước;
- Và các lợi ích kinh tế, xã hội, môi trường 

khác.
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