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UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 512 /STNMT-MT

Điện Biên, ngày 22 tháng 5 năm 2020

V/v thực hiện các yêu cầu về bảo vệ môi trường
và lập Hồ sơ chứng nhận cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng đã hoàn thành xử lý triệt
để ô nhiễm đối với bãi chôn lấp rác thải Noong
Bua, thành phố Điện Biên Phủ.

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Kính gửi: UBND thành phố Điện Biên Phủ.
Căn cứ Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22/4/2003 của Thủ tướng
Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng;
Căn cứ Quyết định số 522/QĐ-UBND ngày 26/7/2013 của UBND tỉnh
Điện Biên về việc Phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án "Đầu
tư xây dựng công trình cải tạo, xử lý triệt để bãi chôn lấp rác thải Noong Bua
thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên"; Biên Bản bàn giao công trình cải tạo
xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác thải Noong Bua, thành phố Điện Biên
Phủ sau khi hoàn thành ngày 04/01/2019 giữa Sở Tài nguyên và Môi trường và
UBND thành phố Điện Biên Phủ;
Thực hiện Văn bản số 2165/BTNMT-TCMT ngày 10/5/2019 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường về việc đôn đốc đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án còn
tồn đọng thuộc các Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg, 1788/QĐ-TTg, 1946/QĐTTg và 807/QĐ-TTg. Sở Tài nguyên và Môi trường đã ban hành các văn bản: số
666/STNMT-MT ngày 12/7/2019, số 1204/STNMT-KHTC ngày 28/11/2019, số
1279/STNMT-MT ngày 12/12/2019 hướng dẫn các nội dung về đảm bảo các yêu
cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình đóng cửa bãi rác Noong Bua, trong đó,
đề nghị UBND thành phố Điện Biên Phủ triển khai thực hiện các nội dung về bảo
vệ môi trường theo quy định, tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, việc phủ đỉnh hố
chôn lấp mới phát sinh chưa đảm bảo yêu cầu, hệ thống xử lý nước rỉ rác bãi rác
chưa được thực hiện vận hành theo quy trình, chưa gửi báo cáo giám giám sát môi
trường định kỳ, chưa lập hồ sơ đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô
nhiễm triệt để theo quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Để đảm bảo vệ sinh môi trường, xử lý triệt để ô nhiễm bãi chôn lấp rác
thải Noong Bua, thành phố Điện Biên Phủ và mục tiêu đến năm 2020 không còn
các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh; Sở Tài
nguyên và Môi trường tiếp tục đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Điện Biên
Phủ nhanh chóng triển khai thực hiện các nội dung sau:
1. Tiến hành phủ đỉnh hố chôn lấp mới phát sinh bằng lớp đất phủ trên cùng
có hàm lượng sét hơn 30% hoặc lớp vải nhựa HDPE được đầm nén cẩn thận,
chiều dày lớp đất lớn hơn hoặc bằng 60 cm. Độ dốc từ chân đến đỉnh bãi tăng

dần từ 3% đến 5%, luôn đảm bảo thoát nước tốt và không trượt lở, sụt lún, tiếp
theo cần tiến hành các hoạt động sau:
- Phủ lớp đệm bằng đất có thành phần phổ biến là cát dày từ 50 cm đến 60 cm;
- Phủ lớp đất trồng (lớp đất thổ nhưỡng) dày từ 20 cm đến 30 cm;
- Trồng cỏ và cây xanh;
2. Tuyệt đối không cho phép người và súc vật ra, vào tự do, đặc biệt trên
đỉnh bãi nơi tập trung khí gas. Trong bãi chôn lấp phải có các biển báo, chỉ dẫn
an toàn.
3. Tổ chức vận hành hệ thống xử lý nước rỉ rác theo đúng quy trình được
phê duyệt, đảm bảo thường xuyên, liên tục tránh gây ô nhiễm ra môi trường
xung quanh. Ngoài ra, việc không vận hành thường xuyên sẽ dẫn đến han gỉ
máy móc, giảm hiệu quả hoạt động của hệ thống xử lý.
4. Phối hợp với đơn vị đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy
chứng nhận đủ điều kiện hoạt động quan trắc môi trường tiến hành quan trắc,
giám sát môi trường định kỳ; theo dõi diễn biến môi trường tại
bãi chôn lấp chất thải rắn sinh hoạt đã đóng ít nhất 05 (năm) năm kể từ ngày
đóng bãi chôn lấp. Báo cáo kết quả giám sát môi trường định kỳ gửi về Sở Tài
nguyên và Môi trường tổng hợp, theo dõi.
5. Khẩn trương lập hồ sơ đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô
nhiễm triệt để theo quyết định 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận theo mẫu Phụ lục 1, 2 kèm theo;
- Kèm theo Hồ sơ là Bảng kết quả phân tích các thông số môi trường có
chữ ký của thủ trưởng và dấu của đơn vị phân tích (Bảng kết quả phân tích các
thông số môi trường phải được thực hiện bởi đơn vị được Bộ Tài nguyên và Môi
trường cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi
trường. Việc phân tích các thông số môi trường phải được thực hiện sau khi đã
áp dụng các biện pháp xử lý triệt để, thời điểm lấy mẫu phân tích và đánh giá
không quá 90 ngày trước khi nộp hồ sơ đề nghị chứng nhận)
- Hồ sơ đề nghị chứng nhận cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để
nộp về Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định, chứng nhận.
Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân thành phố Điện
Biên Phủ quan tâm triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (báo cáo);
- Lãnh đạo Sở;
- Chi cục BVMT;
- Lưu VT.

Q. GIÁM ĐỐC

Ngôn Ngọc Khuê

Phụ lục 1
TÊN ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Biên, ngày ……. tháng …… năm

ĐƠN ĐỀ NGHỊ CHỨNG NHẬN
Cơ sở đã hoàn thành xử lý ô nhiễm triệt để
theo Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
Kính gửi: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Điênh Biên
1. Tên cơ sở:
- Tên ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg: ...................................................
- Tên mới (nếu có): ..................................................................................................
2. Địa chỉ cơ sở:
- Địa chỉ ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg: ..............................................
- Địa chỉ mới (nếu có): .............................................................................................
- Điện thoại: .............................................. - Fax: .................................................
3. Cơ quan chủ quản: ..............................................................................................
4. Cơ quan chỉ đạo thực hiện: .................................................................................
5. Biện pháp xử lý triệt để ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg:
....................................................................................................................................
6. Tiến độ thực hiện ghi trong Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg: ................................
Thực hiện Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg ngày 22 tháng 04 năm 2003 của Thủ
tướng Chính phủ, [Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] đã tích cực triển khai các biện
pháp xử lý ô nhiễm triệt để. Thông tin chi tiết về kết quả triển khai các biện pháp xử lý
ô nhiễm triệt để trong báo cáo gửi kèm theo.
[Tên đơn vị đề nghị chứng nhận] kính đề nghị Quý Cơ quan xem xét, chứng nhận cơ
sở đã hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để theo
Quyết định số 64/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.
Chúng tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính xác thực của những thông tin trong
báo cáo gửi kèm theo; đồng thời cam kết thực hiện tốt các quy định của pháp luật
về bảo vệ môi trường hiện hành.
Xin trân trọng cảm ơn./.
Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ
(Ký tên và đóng dấu)

Phụ lục 2:
1- PHẦN BÌA:
Phải thể hiện tên báo cáo và đầy đủ các thông tin chung của cơ sở theo bố cục
như sau:
TÊN ĐƠN VỊ LẬP HỒ SƠ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ XỬ LÝ Ô NHIỄM TRIỆT ĐỂ THEO
QUYẾT ĐỊNH SỐ 64/2003/QĐ-TTG
Cơ quan chủ quản:
Cơ quan chỉ đạo thực hiện:

.........., tháng/năm

2- PHẦN NỘI DUNG:
Phải thể hiện đầy đủ các phần sau:
1. Thông tin hoạt động của cơ sở trước khi xử lý:
- Mô tả khái quát quy trình hoạt động, công suất hoạt động, các giai đoạn phát sinh
chất thải (nếu là cơ sở sản xuất kinh doanh);
- Hiện trạng ô nhiễm môi trường
- Các giải pháp xử lý ô nhiễm đã thực hiện
2. Các biện pháp xử lý ô nhiễm triệt để mà cơ sở đã triển khai thực hiện:
- Mô tả chi tiết việc áp dụng và thực hiện các biện pháp xử lý triệt để theo Quyết định
64/2003/QĐ-TTg
- Thời gian thực hiện
- Kinh phí thực hiện
+ Tổng số kinh phí thực hiện
+ Nguồn kinh phí thực hiện
- Tổng quan kết quả đạt được sau khi thực hiện các biện pháp xử lý triệt để
- Kết quả quan trắc và các yếu tố môi trường
- Đơn vị thực hiện và phối hợp xử lý
3. Cam kết của cơ sở:
Nêu rõ cam kết của cơ sở về việc thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường sau khi
được chứng nhận, bảo đảm tiêu chuẩn môi trường quốc gia.
Thủ trưởng đơn vị lập hồ sơ
(Ký tên và đóng dấu)

