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Kính gửi: Sở Tài nguyên & Môi trường tỉnh Hà Tĩnh. 

 

Thực hiện Văn bản số 222/UBND-NL2 ngày 10/01/2020 của UBND 

tỉnh về việc hỗ trợ xây dựng lò đốt rác theo Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chiều 

ngày 14/01/2020, UBND huyện Nghi Xuân đã tổ chức cuộc họp để thống nhất 

một số nội dung hỗ trợ chính sách xây dựng lò đốt rác thải sinh hoạt theo Nghị 

quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh đối với Hợp tác 

xã Tân Phát. Sau khi thống nhất, UBND huyện có ý kiến như sau: 

1. Tại Điểm a, Khoản 1, Điều 2, Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 

15/12/2016 của HĐND tỉnh quy định “Đối với hỗ trợ trực tiếp: Chính sách 

được hỗ trợ một lần (trừ một số nội dung hỗ trợ được quy định tại các điều, 

khoản cụ thể) khi hoàn thành đưa vào hoạt động, khi chưa có chính sách, 

chương trình, dự án khác của Trung ương và tỉnh hỗ trợ”; tại Điểm a, Khoản 2, 

Điều 24, Nghị quyết số 123/2018/NQ-HĐND ngày 13/12/2018 của HĐND tỉnh 

có quy định chuyển tiếp “Đối với hỗ trợ trực tiếp: Các nội dung hỗ trợ quy 

định tại Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND ngày 15/12/2016 của HĐND tỉnh 

nay không được quy định tại Nghị quyết này mà các đối tượng đang thực hiện 

dở dang cho đến khi hoàn thành trước ngày 30/6/2019 có đầy đủ hồ sơ theo quy 

định và chưa được hưởng chính sách thì vẫn được áp dụng theo quy định tại 

Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐND và các văn bản hướng dẫn”.  

Tuy nhiên đến nay, Hợp tác xã Tân Phát đã thực hiện lắp đặt lò đốt rác 

thải đưa vào hoạt động nhưng vẫn còn thiếu một số hạng mục như đã nêu tại 

Văn bản số 1789/LN-STNMT-SKHCN ngày 21/6/2019 của Liên ngành: Sở Tài 

nguyên & Môi trường và Sở Khoa học & Công nghệ. Chiếu theo quy định thì 

việc Sở Tài nguyên & Môi trường đề nghị UBND huyện Nghi Xuân cho HTX 

Tân Phát ứng trước 70% số tiền hỗ trợ kinh phí lặp đặt lò đốt là vượt thẩm 

quyền của UBND huyện Nghi Xuân. 

2. Trách nhiệm thuộc về Hợp tác xã Tân Phát vì chưa thực hiện khắc 

phục các tồn tại sau khi có Văn bản số 1789/LN-STNMT-SKHCN ngày 

21/6/2019 của Liên ngành: Sở Tài nguyên & Môi trường và Sở Khoa học & 

Công nghệ (do chi phí đầu tư lớn nên nguồn lực tài chính hiện nay gặp khó 



khăn) nên Hợp tác xã cam kết sau khi được hỗ trợ chính sách sẽ dùng tiền hỗ trợ 

để khắc phục tồn tại). Việc chưa khắc phục được các tồn tại dẫn đến Hợp tác xã 

chưa được hưởng chính sách hỗ trợ theo quy định. 

3. Quan điểm của UBND huyện Nghi Xuân: 

Thời gian qua, Hợp tác xã Tân Phát đã đồng hành cùng với huyện Nghi 

Xuân trong công tác thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải tạo cảnh quan, môi 

trường sạch đẹp; góp phần xây dựng huyện Nghi Xuân đạt chuẩn nông thôn 

mới. Việc xã hội hóa đầu tư trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đang được đẩy 

mạnh nên dự án đầu tư của Hợp tác xã Tân Phát phù hợp với chủ trương, đường 

lối, chính sách của Đảng và Nhà nước.  

Tuy nhiên, xét về mặt bằng chung hiện nay thì việc đầu tư xây dựng lò 

đốt rác thải với chi phí lớn nhưng lợi nhuận mang lại không cao, thậm chí lỗ. Do 

đó, để giảm bớt khó khăn về mặt tài chính và kịp thời động viên, khuyến khích 

Hợp tác xã Tân Phát tích cực hơn nữa trong hoạt động bảo vệ môi trường trên 

địa bàn huyện Nghi Xuân. Vì vậy, tại cuộc họp UBND huyện Nghi Xuân đã 

thống nhất chủ trương cho Hợp tác xã Tân Phát được ứng trước 70% số tiền hỗ 

trợ kinh phí lắp đặt lò đốt như đề nghị của Sở Tài nguyên & Môi trường tại Văn 

bản số 2979/STNMT-CCMT ngày 05/10/2019 nhưng đối chiếu với quy định tại 

Nghị quyết 123 của HĐND tỉnh thì việc quyết định ứng trước 70% số tiền hỗ trợ 

khi Hợp tác xã chưa hoàn thiện các hạng mục còn thiếu là vượt thẩm quyền của 

UBND huyện Nghi Xuân như đã nêu tại mục 1, văn bản này.  

Vì vậy, Ủy ban nhân dân huyện Nghi Xuân đề nghị Sở Tài nguyên & Môi 

trường xem xét, tổng hợp, đề xuất UBND tỉnh cho phép UBND huyện thực hiện  

ứng trước 70% số tiền hỗ trợ kinh phí lắp đặt lò đốt cho Hợp tác xã Tân Phát 

như ý kiến của Sở./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh Hà Tĩnh; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện; 

- Các phòng: TCKH, TNMT; 

- Lưu: VT, TCKH. 
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