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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch UBND tỉnh  

tại cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự án Nhà máy điện rác  

Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc 
––––––––––––––––––––––– 

 

Ngày 10/6/2020, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh và đồng chí Nguyễn Phùng 
Hoan – Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp kiểm điểm tiến độ triển khai dự 
án Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ Thành, huyện Mỹ Lộc. Cùng 
dự họp có các đồng chí Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi 
trường, Tài chính, Xây dựng, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch 
UBND thành phố Nam Định, UBND huyện Mỹ Lộc, Văn phòng UBND tỉnh, 
Công ty cổ phần năng lượng Greenity Nam Định (Nhà đầu tư). 

Sau khi nghe Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình triển khai dự án, Nhà 
đầu tư báo cáo cụ thể tiến độ thực hiện đến thời điểm hiện nay; Đồng chí Chủ tịch 
UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo; đồng chí Nguyễn Phùng Hoan - Phó Chủ tịch 
UBND tỉnh giao nhiệm vụ như sau: 

Dự án đầu tư xây dựng Nhà máy điện rác Greenity Nam Định tại xã Mỹ 
Thành, huyện Mỹ Lộc là dự án có ý nghĩa quan trọng, mang tính cấp thiết, đảm 
bảo môi trường, an sinh xã hội của thành phố Nam Định, huyện Mỹ Lộc và tỉnh 
Nam Định. Thời gian qua, Nhà đầu tư triển khai dự án rất chậm, nguyên nhân là 
do Nhà đầu tư chưa tập trung nguồn lực để triển khai dự án. Để đảm bảo tiến độ 
dự án, với mục tiêu khởi công Nhà máy điện rác Greenity Nam Định vào tháng 
11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu: 

1. Về báo cáo đánh giá tác động môi trường của dự án: Trên cơ sở hồ sơ 
của Nhà đầu tư, giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các đơn 
vị liên quan thẩm định, tham mưu cho UBND tỉnh phê duyệt. Hoàn thành trong 
tháng 6/2020. 

2. Về điều chỉnh Quyết định chủ trương đầu tư:  

- Nhà đầu tư hoàn thiện hồ sơ gửi Trung tâm Xúc tiến đầu tư và Hỗ trợ doanh 
nghiệp tỉnh trước ngày 12/6/2020 với nội dung điều chỉnh: Tổng mức đầu tư, tiến 
độ tiếp nhận rác và xử lý rác bằng công nghệ cuốn bao bắt đầu từ ngày 
31/10/2020, hoàn thành và đưa vào hoạt động Nhà máy điện rác Greenity Nam 
Định vào tháng 12/2021. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, trình UBND tỉnh điều chỉnh Quyết 
định chủ trương đầu tư trước ngày 25/6/2020. 

3. Về bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn 
quốc gia:  

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, Nhà đầu tư hoàn thiện 
hồ sơ bổ sung quy hoạch phát triển nguồn điện sử dụng chất thải rắn quốc gia gửi 
Sở Công Thương trước ngày 30/6/2020. 
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- Giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan xem xét tham 
mưu cho UBND tỉnh có văn bản trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ Công Thương và 
các Bộ, ngành có liên quan bổ sung dự án vào quy hoạch phát triển nguồn điện sử 
dụng chất thải rắn quốc gia; thời gian hoàn thành trước ngày 03/7/2020. 

4. Công ty cổ phần năng lượng Greenity Nam Định (Nhà đầu tư):  

- Thực hiện việc ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án đầu tư theo quy định trong 
tháng 7/2020. 

- Khẩn trương thực hiện các công việc, thủ tục để tiếp nhận rác và xử lý rác 
bằng công nghệ cuốn bao bắt đầu từ ngày 31/10/2020. 

- Lập biểu đồ tiến độ cụ thể cho từng công việc tiếp theo của dự án với mốc 
thời gian khởi công Nhà máy điện rác Greenity Nam Định trước ngày 30/11/2020, 
gửi UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Nam Định, UBND 
huyện Mỹ Lộc để theo dõi; thời gian hoàn thành trước ngày 15/06/2020. 

5. Sở Tài nguyên và Môi trường: Chủ trì, phối hợp với UBND huyện Mỹ 
Lộc và các đơn vị liên quan xem xét phương thức cho Công ty cổ phần năng lượng 
Greenity Nam Định có mặt bằng để tiếp nhận rác tạm thời (xử lý rác bằng công 
nghệ cuốn bao) trong thời gian triển khai xây dựng Nhà máy điện rác Greenity 
Nam Định và tham mưu cho UBND tỉnh theo quy định của pháp luật; thời gian 
hoàn thành trong tháng 6/2020. 

6. Sở Xây dựng: Rà soát quy hoạch chất thải rắn vùng tỉnh, phối hợp với các 
đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh xong trước ngày 20/6/2020. 

7. Giao UBND thành phố Nam Định: Chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, 
Nhà đầu tư và các đơn vị liên quan căn cứ quy định của pháp luật, thực tiễn của 
địa phương để thống nhất phương án giá xử lý rác thải và tổ chức ký hợp đồng 
theo quy định. 

8. UBND thành phố Nam Định và huyện Mỹ Lộc: Tiếp tục công tác tuyên 
truyền, giải thích về dự án để cho nhân dân hiểu, đồng thuận; Phối hợp chặt chẽ 
với Công ty cổ phần năng lượng Greenity Nam Định tháo gỡ các khó khăn vướng 
mắc liên quan đến dự án. 

Thông báo này là cơ sở để các đơn vị thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh;  

- Đ/c Ngô Gia Tự - PCT TT UBND tỉnh; 

- Đ/c Nguyễn Phùng Hoan – PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, XD, TN&MT, TC, CT, KHCN; 

- Thành ủy thành phố Nam Định; 

- Huyện ủy huyện Mỹ Lộc; 

- UBND TP Nam Định, huyện Mỹ Lộc; 

- Cty CP năng lượng Greenity Nam Định; 

- Lưu: Vp1, Vp3, XTĐT, Vp5. 

 

TL. CHỦ TỊCH  

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

Trần Kha 
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