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NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI RẮN SINH HOẠT THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

Mục tiêu Dự án: 
Xây dựng mới và nhận chuyển 
giao nhà máy xử lý rác thải sinh 
hoạt tại khu phố Thiết Đính, 
phường Bồng Sơn, đồng thời vận 
hành xử lý nguồn rác thải sinh 
hoạt trên địa bàn thị xã

Quy mô dự án:
+ Tổng vốn đầu tư dự kiến:  
387 tỷ đồng

+ Quy mô: 8,6 ha

+ Đầu tư xây dựng và lắp đặt thiết 
bị đồng bộ khu xử lý chất thải sinh 
hoạt với công suất tối thiểu 100 
tấn rác/ngày cùng công nghệ xử 
lý tiên tiến hiện đại đảm bảo môi 
trường và phù hợp với điều kiện 
địa phương.

Địa điểm thực hiện dự án:

Phường Bồng Sơn,  
thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định

Hiện trạng sử dụng đất:
Bao gồm: Phần lớn là đất lâm 
nghiệp và đất nhà máy xử lý chất 
thải rắn hiện tại.
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Cơ sở hạ tầng tại khu vực dự án:
+ Đất đai: Phần lớn là đất trồng rừng sản xuất chưa xây dựng công trình.

+ Giao thông thuận lợi, dự án kết nối với trục giao thông tuyến đường ĐT.638.

+ Hệ thống cấp điện, cấp nước, thông tin truyền thông: đã được trang bị đầy đủ, 
đảm bảo đáp ứng theo nhu cầu của dự án đầu tư.

Thuận lợi & khó khăn của dự án:
+ Thuận lợi: Địa phương đã thực hiện đầu tư xây dựng các ô chôn lấp chất thải rắn 
giai đoạn 1 với diện tích 5,49ha tại vị trí dự án này.

+ Khó khăn: Công nghệ xử lý rác hiện tại chưa đáp ứng yêu cầu và nhu cầu xử lý rác 
của địa phương.

Hiện trạng

Phối cảnh dự án


