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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

 THÀNH PHỐ HÀ NỘI 
 

Số:           /2018/NQ-HĐND 

DỰ THẢO 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
    

            Hà Nội, ngày       tháng       năm 2018 
 

NGHỊ QUYẾT 

Về việc quy định mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người 

dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải  

trên địa bàn thành phố 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

KHÓA XVII, KỲ HỌP THỨ … 

(Từ ngày     /      /         đến ngày      /       /        ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; 

Căn cứ Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 của Bộ Lao 

động – Thương binh Xã hội về hướng dẫn thực hiện chế độ bồi dưỡng bằng hiện 

vật đối với người lao động làm việc trong điều kiện có yếu tố nguy hiểm, độc 

hại; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

“Xét Tờ trình số …/TTr-UBND ngày …/..../2018 về quy định mức hỗ trợ 

vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý 

chất thải rắn trên địa bàn Thành phố; Báo cáo thẩm tra số .…/BC-HĐND ngày 

…/…/2018 của Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân Thành phố, ý kiến 

thảo luận của các đại biểu HĐND Thành phố tại kỳ họp…”. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Thông qua Tờ trình của UBND Thành phố về quy định mức hỗ 

trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các 

khu xử lý chất thải trên địa bàn Thành phố, cụ thể như sau: 

1. Phạm vi điều chỉnh 

Nghị quyết này quy định mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường cho các cá 

nhân và đất canh tác thuộc vùng ảnh hưởng môi trường trong phạm vi bán kính 

0 m đến 500 m (đối với khu xử lý chất thải quy mô vừa và nhỏ) và 0 m đến 

1.000 m (đối với khu xử lý chất thải quy mô lớn) tính từ hàng rào khu xử lý chất 

thải trên địa bàn thành phố. 

2. Đối tượng được hưởng mức hỗ trợ 

a) Các đối tượng có nhà ở nằm trong phạm vi ảnh hưởng hiện đang sinh 

sống ở khu vực thuộc phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu 
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xử lý trong phạm vi bán kính từ 0 m - 500 m và từ 0 m - 1.000 m, có hộ khẩu 

thường trú/đăng ký tạm trú theo đúng quy định tại Điều 12 Luật Cư trú và được 

xác nhận của UBND xã/thị trấn hoặc Công an xã/thị trấn nơi cư trú. 

b) Các trường hợp mới sinh, về chung sống, cư trú với vợ (chồng) trong 

phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường, có hộ khẩu thường trú/đăng ký tạm trú, 

thời gian cư trú theo đúng quy định tại Điều 12 Luật Cư trú và được xác nhận của 

UBND xã/thị trấn hoặc Công an xã/thị trấn nơi cư trú; 

c) Các đối tượng không đăng ký hộ khẩu thường trú, là cán bộ, công chức, 

viên chức hoặc là người lao động có hợp đồng lao động ký với đơn vị/cơ quan 

hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử dụng lao động nằm trong phạm vi 

vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào khu xử lý, nằm trong danh sách đối 

tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại đơn vị/cơ quan sử dụng lao động nêu 

trên; hiện đang làm việc liên tục trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường theo 

đúng quy định của Mục 1, Chương VII, Bộ Luật Lao động số 10/2012/QH13 tại 

các đơn vị/cơ quan này; đồng thời chưa được hưởng chế độ bồi dưỡng do đơn vị 

sử dụng lao động chi trả theo quy định tại Khoản 4, Điều 3 Thông tư số 

25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 thì được xác định mức hỗ trợ ảnh 

hưởng môi trường như sau: 

Đối với các cá nhân làm việc từ 50% thời giờ làm việc bình thường trở lên 

của ngày làm việc thì được hưởng 100% mức hỗ trợ theo vùng tương ứng; làm 

việc dưới 50% thời giờ làm việc bình thường của ngày làm việc thì được hưởng 

50% mức hỗ trợ theo vùng ảnh hưởng môi trường tương ứng. 

Đối với các trường hợp làm thêm giờ hoặc làm ca, mức hỗ trợ được tính 

tương ứng với số giờ làm thêm (đối với trường hợp làm thêm giờ) hoặc số giờ 

trong 1 ca (đối với trường hợp làm theo ca) theo nguyên tắc trên. 

Căn cứ xác định chi trả chính sách hỗ trợ cho người lao động thông qua bảng 

chấm công hàng tháng do lãnh đạo đơn vị/cơ quan sử dụng lao động xác nhận và 

danh sách đóng bảo hiểm xã hội do cơ quan Bảo hiểm xã hội xác nhận. 

d) Các đối tượng canh tác có nhà nằm ngoài vùng ảnh hưởng môi trường 

nhưng có đất canh tác nằm trong vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên 

lao động, sản xuất nông, lâm nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận. 

e) Các trường hợp khác: 

Đối tượng thuộc quy định tại Mục a đồng thời là người lao động có hợp 

đồng lao động ký với đơn vị/cơ quan hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ sử 

dụng lao động nằm trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường tính từ hàng rào 

khu xử lý, nằm trong danh sách đối tượng bắt buộc đóng bảo hiểm xã hội tại đơn 

vị/cơ quan sử dụng lao động nêu trên và hiện đang làm việc liên tục trong phạm 

vi vùng ảnh hưởng môi trường theo đúng quy định của Mục 1, Chương VII, Bộ 

Luật Lao động số 10/2012/QH13 tại các đơn vị/cơ quan này, chưa được hưởng 

chế độ bồi dưỡng do đơn vị sử dụng lao động chi trả theo quy định tại Khoản 4, 
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Điều 3 Thông tư số 25/2013/TT-BLĐTBXH ngày 18/10/2013 chỉ được hưởng 

mức hỗ trợ theo đối tượng quy định tại Mục a. 

Đối tượng thuộc quy định tại Mục a đồng thời có đất canh tác nằm trong 

vùng ảnh hưởng môi trường, vẫn thường xuyên lao động, sản xuất nông, lâm 

nghiệp, đã được chính quyền địa phương xác nhận thì chỉ được hưởng mức hỗ 

trợ vùng ảnh hưởng môi trường theo đối tượng quy định tại Mục a. 

3. Mức hỗ trợ phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường 

 a) Các khu xử lý chất thải quy mô lớn (công suất tiếp nhận 65.000 tấn/năm – 

200.000 tấn/năm): 

TT Phạm vi hỗ trợ Mức hỗ trợ  

I. Đối với cá nhân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường 

(đồng/người/30 ngày) 

1 Từ 0 m đến 150 m 133.000 

2 Từ 150 m đến 300 m 106.000 

3 Từ 300 m đến 500 m 84.000 

4 Từ 500 m đến 600 m 80.000 

5 Từ 600 m đến 800 m 54.000 

6 Từ 800 m đến 1.000 m 27.000 

II. Đối với đối tượng có đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi 

trường (đồng/m2/năm) 

1 Từ 0 m đến 500 m 170 

2 Từ 500 m đến 1.000 m 102 

 b) Các khu xử lý chất thải quy mô nhỏ (công suất tiếp nhận < 65.000 tấn/năm): 

TT Phạm vi hỗ trợ Mức hỗ trợ 

I. Đối với cá nhân trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi trường 

(đồng/người/30 ngày) 

1 Từ 0 m đến 150 m 92.000 

2 Từ 150 m đến 300 m 66.000 

3 Từ 300 m đến 500 m 40.000 

II. Đối với đối tượng có đất canh tác trong phạm vi vùng ảnh hưởng môi 

trường (đồng/m2/năm) 

 Từ 0 m đến 500 m 170 

 4. Thời gian hưởng mức hỗ trợ ảnh hưởng môi trường 

 Thời gian hưởng mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường nêu trên được tính từ 

khi Nghị quyết có hiệu lực thi hành đến khi khu xử lý chất thải ngừng hoạt động và 

đóng cửa (ngừng tiếp nhận chất thải và không có hoạt động xử lý chất thải) hoặc có 

văn bản của cấp có thẩm quyền thay thế. 
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CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nguyễn Thị Bích Ngọc 
 

 5. Kinh phí thực hiện công tác hỗ trợ ảnh hưởng môi trường 

 a) Mức hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường được chi trả cho đối tượng thu 

hưởng hàng năm tính từ thời điểm Nghị quyết ban hành mức hỗ trợ vùng ảnh 

hưởng môi trường cho người dân khu vực xung quanh các khu xử lý chất thải 

trên địa bàn Thành phố trong các phạm vi vùng ảnh hưởng bán kính 0 m – 500 

m và 0 m - 1.000 m có hiệu lực. 

b) Nguồn kinh phí chi trả được bố trí trong dự toán ngân sách hàng năm 

của các huyện, thị xã nơi có các khu xử lý chất thải. 

c) Phương thức chi trả: UBND các huyện/thị xã nơi có các khu xử lý chất 

thải tổ chức thực hiện chi trả hỗ trợ vùng ảnh hưởng môi trường cho đối tượng 

được hưởng chính sách theo đúng quy định. 

 Điều 2. Tổ chức thực hiện 

 1. Giao UBND thành phố tổ chức thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Tổ chức tuyên truyền, thông tin, vận động, nâng cao nhận thức, tạo sự 

đồng thuận của nhân dân và toàn bộ hệ thống chính trị Thành phố để đảm bảo 

thực hiện Nghị quyết thực sự hiệu quả. 

 3. Chỉ đạo các Sở, Ngành của Thành phố, UBND các cấp cơ quan, tổ chức, 

hộ gia đình và cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện hiệu quả Nghị quyết 

này. 

 Điều 3. Điều khoản thi hành 

 1. Giao Thường trực HĐND, các Ban, các Tổ đại biểu, Đại biểu HĐND 

Thành phố giám sát việc triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

 2. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tham gia 

giám sát thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được HĐND thành phố Hà Nội khóa XVII, kỳ họp thứ 

……  thông qua ngày       tháng       năm         và có hiệu lực từ ngày     /     /     ./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy viên Ban thường vụ QH; 
- Chính phủ; 
- Ban công tác đại biểu thuộc UBTV Quốc hội; 
-  Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chính phủ; 
-  Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Tư pháp; 
-  Thường trực Thành ủy; 
-  Thường trực HĐND, UBND, UBMT TQ TP; 
-  Đoàn Đại biểu Quốc hội Hà Nội; 
-  Các Sở, ban, ngành Thành phố; 
-  VP HĐND; VP UBND TP; 
-  Đại biểu HĐND Thành phố; 
-  TT HĐND, UBND quận, huyện, thị xã; 
-  Cổng GTĐT Thành phố; Công báo Thành phố; 
-  Lưu. VT. 


