
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TNH HA NAM Dc 1p-Tir do-Hnh phüc 

Ha Nam, ngày O' tháng'U nàm 2019 

QUYET D!NH 
V/v phê duyt dê tài "Xây diyng mô hInh thu gom và xir 1 chat thai rn 

sinh ho.t ti khu vu'c nông thôn tinh Ha Nam" 

CHU T!CH  UY BAN NHAN DAN TINH HA NAM 

Can cir Lut t chüc ChInh quyn dja phuo'ng ngày 19 tháng 6 nàm 2015; 
Can cü Luat  Khoa h9c và Cong ngh ngày 18 tháng 6 näm 2013; 

Can cü Nghj djnh s 08!2014/ND-CP ngày 27 tháng 01 nàm 2014 cüa 
ChInh phü ye vic Quy djnh chi tiêt và hithng dn thi hành mt so diêu cüa 
Lut Khoa h9c và Cong ngh; 

Theo các Quyt djnh s 40/2017/QD-LJBND ngày 22 tháng 9 11am 2017 
"Vê vic ban hành quy djnh trInh tr, thu tçic xác djnh nhim vii khoa h9c Va 
cong ngh cap tinh; tuyên ch9n giao trijc tiêp to chirc cá nhân th?c hin nhim 
viii khoa h9c và cong ngh cap tinh sr diing ngân sách nhà nithc trên dja bàn 
tinh Ha Nam"; Quyêt djnh so 58/QD-UBND ngày 07 tháng 01 näm 2019 cUa 
Chü tjch Uy ban nhân dan tinh Ha Nam ye vic phê duyt Danh miic các nhim 
vi1 khoa h9c và cong ngh cap tinh thrc hin dçt 01 näm 2019; 

Xét d nghj cüa Giám dc S Khoa h9c và Cong ngh, 

QUYET IMNH: 

Diêu 1. Phê duyt dê tài "Xây dirng mô hInh thu gom và xi:r 1 cht thai 
ran sinh hott ti khu vIc nông thôn tinh Ha Nam", vói ni dung chInh sau: 

1. Ten d tài: "Xây dirng mô hInh thu gom và xi:r 1 cht thai rn sinh 
hoat ti khu vrc nông thôn tinh Ha Nam". 

2. Co quan chü trI thirc hin: Trung tam K thut Tài nguyen Dt và 
Môi tnthng - H9c vin Nông nghip Vit Nam 

3. Chü nhirn: Ong Nguyn Th BInh - Phó Giám dc Trung tarn K 
thut Tâi nguyen Dat và Môi tru&ng. 

4. Thôi gian thii'c hin: 24 tháng (Ba't ddu thyv hin tir tháng 11 nám 2019) 
5. Muc tiêu 
5.1. Myc lieu chung: Buóc du xây dçrng duqc mô hInh thu gom, phân 

1oti chat thai ran sinh hot ti h gia dInh và cm dan cu, phü hçip khu vrc nông 
thôn tinh Ha Nam 

5.2. Muc lieu cii 

- Dánh giá duçc hin trtng phát sinh cht thai rn sinh hot tii khu virc 
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nông thôn cüa tinh Ha Nam; 

- Xây drng duçic mô hInh irng ding giái pháp "Vông trôn chu&" d xi'r 
19 chat thai ran sinh hoat quy mô hO gia dInh và c1im dan cix ti khu vtrc nông 
thôn tinh Ha Nam; 

- Dánh giá duqc hiu qua thirc t cüa mô hInh 11ng dung "Vông trôn 
chuôi" xfr 19 chat thai ran sinh hoat  quy mô hO gia dInh và cm dan cix tai  khu 
vrc nông thôn tinh Ha Nam. 

6. NOi  dung chInh: 
6.1. Diu tra, thu thp thông tin v hin trtng phát sinh rae thai rn sinh 

hott tai  khu virc nông thôn tinh Ha Nam. 
6.2. Xây dirng mô hInh thu gom, phân 1oti và xr 19 cht thai rn sinh 

hott üng diing k thut "vông trôn chuôi" quy mô hO gia dinh và cvm  dan cix 
tai khu virc nông thôn. 

6.3. Dào tao, tp hun cho ngithi dan và các di tuçing lien quan. 

6.4. Dánh giá hiu qua cüa mô hInh 1rng diing k' thut "vông trôn chui" 
xir 19 rác thai ran sinh hoat. 

7. San phâm: 
7.1. 01 Báo cáo diu tra; 04 báo cáo chuyên d khoa hçc theo nOi  dung 

dâdangk9. 

7.2. Quy trInh üng ditng k thut "Vông trôn chui" trong x1r 19, quán 19 
rác thai sinh hot quy mô hO gia dInh. 

7.3. Quy trInh lrng dting k thut "Vông trôn chui" trong xü 19, quán 19 
rae thai sinh hot quy mô ciim dan Cu. 

7.4. Mo hInh trInh din irng diing k5 thut "Vông trôn chui" xir 19 rae 
thai ran sinh hoat cum dan Cu. 

7.5. Mo hInh trInh din mg diing k' thut "Vèng trèn chuoi" xir 19 rác 
thai ran sinh hot tui hO gia dinh; 

7.6. Tài 1iu dào to tp hu.n huóng dn phân 1oii, thu gom và vn 
chuyên rác thai ran sinh hot và Quy trInh hung dan 4n hành k thut 19 
chat thai ran sinh hot bang vông trôn chuôi; 

7.7. Các 1p dào to v phân 1oti, thu gom, 4n chuyên rác thai r.n sinh 
hoat và quy trInh k thut xi:r 19 chat thai ran sinh hoat  bang vông trôn chuôi 
cho ngixxi dan. 

7.8. Báo cáo tng kêt dê tài (Báo cáo chInh tht'c và Báo cáo torn tat). 

7.9. Dia CD/USB km toàn bO nOi dung và các tài 1iu lien quan cüa d tài. 

8. Tng kinh phi thirc hin d tài khoa h9c là: 95 5.000.000 dông 

8.1. Nguôn ngan sách sr nghip KH&CN tinh là: 955.000.000 dàng 
(Chin tram näm muoi lam triu dông chin). 

8.2. HInh thüc thirc hin: Khoán chi tüng phn. Trong do: 
- Kinh phi khoán: 364.260.000 dng 
- Kinh phi không khoán: 590.740.000 dng 



9. Kinh phi thu hôi và xfr 1 tài san: Thrc hin theo Thông tu lien tjch 
so 16/2015/TTLT-BKHCN-BTC ngày 01/9/2015 cüa Bô Khoa hçc và Cong 
ngh và B Tài chInh Hu9ng dan vic quân 1, xir 1 tài san duçc hInh thành 
thông qua vic triên khai thirc hin nhim vv khoa h9c và cong ngh sà diing 
ngân sách Nhà nixác. 

Diêu 2. To chü'c thuc hiên: 
Si Khoa hçc và Cong ngh chü trI, phi hçip vâi các co' quan có lien 

quan kiêm tra qua trInh to chüc thirc hin dé tài theo dung quy djnh hin hành 
và chju trách nhim trrnc Uy ban nhân dan tinh ye kêt qua thirc hin dê tài 

Ni dung chi thirc hin theo dung djnh miIrc tai  Quyt djnh s 
41/2017/QD-UBNID ngày 22/9/20 17 cüa Uy ban nhân dan tinh Ha Nam ye vic 
Ban hành Quy djnh djnh müc xây dirng, phân bô dir toán kinh phi dôi viii 
nhim vii khoa hçc và cOng ngh có si:r dung ngân sách trên dja bàn tinh Ha 
Nam và các quy djnh hin hành. 

Diu 3. Quyt djnh nay có hiu lirc thi hành k tü ngày k. 

Chánh Van phông Uy ban nhân dan tinh, Giám dc các SO', ngành: Khoa 
hc và Cong ngh, Tài chInh, Trung tarn K5 thut Tài nguyen Dat và Môi 
truO'ng - Hçc vin Nông nghip Vit Nam, Kho bac  Nhà nuó'c Ha Narn; Chü 
nhim dir an và Thu truO'ng các do'n vj có lien quan chju trách nhim thi hành 
Quyet djnh nay./.V, 

No'inhâ,z: KT. CHU T!CH 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; PHO CHU TICH 
- Nhii Diêu 3; 
- Luu: VT, KGVX (thành). 

Bñi Quang Cm 
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