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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng vị rí mở 

rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN IA H’DRAI 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số Điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014 và Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của Luật Xây dựng năm 2020; 

Căn cứ Luật Quy hoạch năm 2017; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều 

của 37 Luật có liên quan đến Quy hoạch năm 2018; 

Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về 

quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ Quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

Căn cứ Thông tư số 01/2016/TT-BXD ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng 

Ban hành “Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các công trình hạ tầng kỹ thuật”, 

Mã số QCVN 07:2016/BXD; 

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 

hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn; 

Căn cứ Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng 

về việc ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch 

xây dựng; 

Căn cứ  Quyết định số 285/QĐ-UBND ngày 23/3/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Kon Tum phê duyệt Đề án điều chỉnh “Đề án di dân bố trí, sắp xếp dân 

cư trên địa bàn huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum theo Quyết định 162/QĐ-UBND 

ngày 22/2/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh”; 

Căn cứ Các Quyết định của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai, gồm: số 

353/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 về việc phê duyệt Đồ án quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; số 1442/QĐ-

UBND ngày 29/12/2017 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung 

xây dựng nông thôn mới xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; số 205/QĐ-

UBND ngày 15/8/2020 về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung xây 

dựng nông thôn mới xã Ia Tơi; 
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Căn cứ Quyết định số 257/QĐ-UBND ngày 15/9/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt chủ trương thực hiện dự án: Lập quy 

hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) xây dựng vị trí mở rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum; 

Căn cứ Quyết định số 391/QĐ-UBND ngày 02/12/2021 của Ủy ban nhân 

dân huyện Ia H’Drai về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) 

xây dựng vị trí mở rộng Điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum; 

Căn cứ Công văn số 40/SXD-QHKT ngày 10/01/2023 của Sở Xây dựng 

tỉnh Kon Tum về đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng vị trí mở rộng điểm dân cư 

số 45, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai; 

Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 06/02/2023 của Ủy ban nhân dân xã 

Ia Tơi; Tờ trình số 01/TTr-HĐTĐ ngày 15/02/2023 và Báo cáo số 01/BC-HĐTĐ 

ngày 15/02/2023 của Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng 

huyện Ia H’Drai. 

QUYẾT ĐỊNH: 
 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí 

mở rộng điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum, với các 

nội dung sau: 

1. Vị trí, phạm vi ranh giới, quy mô lập quy hoạch 

1.1. Vị trí, phạm vi ranh giới: 

 Khu vực quy hoạch nằm dọc theo hai bên đường ĐH10B (chiều dài 

khoảng 2,4km từ Trung tâm huyện đi cầu Drai), thuộc Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện 

Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ranh giới cụ thể: 

- Phía Bắc giáp: Khu quy hoạch trung tâm huyện Ia H’Drai và đất lâm 

nghiệp; 

- Phía Nam giáp: Cầu Drai và đất lâm nghiệp; 

- Phía Đông giáp: Đất lâm nghiệp; 

- Phía Tây giáp: Đất lâm nghiệp. 

1.2. Quy mô diện tích lập quy hoạch : khoảng 42,33ha. 

2. Mục tiêu quy hoạch, tính chất khu vực quy hoạch 

2.1. Mục tiêu quy hoạch: 

- Cụ thể hóa đồ án điều chỉnh cục bộ Đồ án quy hoạch chung xây dựng 

nông thôn mới xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. 

- Từng bước hoàn chỉnh cơ sở hạ tầng theo quy hoạch, tạo điều kiện thuận 

lợi để phát triển khai thác tiềm năng quỹ đất cho mục tiêu phát triển cơ sở hạ tầng 

kỹ thuật; phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 

hội.  
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- Tạo điều kiện cho người dân nhanh chóng ổn định và nâng cao đời sống, 

giải quyết việc làm, tăng thu nhập, góp phần xóa đói giảm nghèo bền vững, các 

cấp chính quyền thuận lợi trong công tác quản lý, khai thác hiệu quả nguồn tài 

nguyên, thiên nhiên, phục vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh - quốc 

phòng khu vực biên giới. 

- Làm cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng và quản lý 

xây dựng theo quy hoạch chi tiết được duyệt. 

2.2. Tính chất khu vực quy hoạch: 

Là khu dân cư nông thôn tập trung được bố trí đồng bộ về hạ tầng kỹ 

thuật và hạ tầng xã hội, có khả năng khớp nối hợp lý các công trình hạ tầng kỹ 

thuật - xã hội với khu vực trung tâm thị trấn huyện. 

3. Quy mô, cơ cấu dân số và lao động  

- Dự báo quy mô dân số: 3.210 người; 

- Dự báo quy mô lao động: 1.850 người. 

4. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

4.1 Các chỉ tiêu cơ bản về đất đai, hạ tầng kỹ thuật đạt được của đồ án: 

TT Danh mục chỉ tiêu Chỉ tiêu tối thiểu Chỉ tiêu của đồ án 

1 Đất ở ≥ 25 m2/người 55,1m2/người 

2 
Đất xây dựng công trình công 

cộng, thương mại - dịch vụ 
  

2.1 Đất giáo dục   

- 
Điểm trường mầm non  

(≥ 10m2/chỗ) 
50 chỗ/1000 dân 

(161 trẻ)  

29,7 m2/chỗ 

- 
Điểm trường tiểu học 

(≥ 12m2/chỗ) 
65 chỗ/1000 dân  

(209 học sinh) 

22,7m2/chỗ 

2.2 Đất văn hoá- thể thao   

- Nhà văn hóa-Hội trường thôn ≥ 500m2/C.trình 2.905m2 

- 

Cụm các công trình thể thao, 

bao gồm: 01 sân tập thể thao, 

01 nhà tập thể thao. 

5.000m2 4.860m2 

2.3 Đất thương mại- dịch vụ ≥ 5m2/người 7,1m2/người 

3 
Đất cho giao thông và hạ tầng 

kỹ thuật (trừ đường ĐH10B) 
≥ 5m2/người 15,9m2/người 

4 Đất cây xanh công viên  ≥ 2m2/người 9,6m2/người 

4.2. Cơ cấu sử dụng đất của đồ án 

STT Danh mục sử dụng đất  
Diện tích 

(ha) 
Tỉ lệ  (%) 

A Đất dân dụng 30,12 71,16 

I Đất ở  17,70 41,82 

II Đất công trình công cộng 7,09 16,74 
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STT Danh mục sử dụng đất  
Diện tích 

(ha) 
Tỉ lệ  (%) 

1 Đất công trình Giáo dục 0,95 2,25 

2 
Đất công trình văn hóa - thể thao (Nhà văn 

hóa, Hội trường thôn, Sân thể dục - thể thao) 
0,78 1,83 

3 Đất công trình công cộng - thương mại dịch vụ 2,27 5,35 

4 Đất vườn hoa, công viên 3,09 7,30 

III Đất hạ tầng kỹ thuật 0,22 0,52 

IV Đất giao thông nội khu 5,11 12,09 

1 Giao thông nội khu 4,92 11,64 

2 Bãi đỗ xe 0,19 0,45 

B Đất ngoài dân dụng 12,21 28,84 

I Đất giao thông đối ngoại (ĐH10B) 5,33 12,58 

II Đất không thuận lợi (cây xanh đồi núi dốc) 6,88 16,26 

  TỔNG CỘNG (A+B)  42,33 100,00 

4.3. Chỉ tiêu sử dụng đất đối với từng lô đất: 

a) Công trình nhà ở: 

- Các khu đất ở có ký hiệu DC1-DC29: Toàn bộ công trình được xây 

dựng với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng từ 53-100%; Hệ số sử dụng 

đất từ 1,6-3,0 lần; Khoảng lùi xây dựng tầng 01 tối thiểu 1,5m so với chỉ giới 

đường đỏ. Tầng 02 và tầng 03 có thể trùng với chỉ giới đường đỏ. 

b) Công trình công cộng, thương mại dịch vụ: 

- Các lô đất công trình giáo dục có ký hiệu MN,TH: Toàn bộ công trình 

có mật độ xây dựng tối đa là 40%; Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%; Chiều 

cao tối đa của trường mầm non (MN) là 02 tầng, chiều cao tối đa của trường tiểu 

học (TH) là 03 tầng; Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường 

đỏ. 

- Lô đất công trình công cộng (Nhà văn hóa - Hội trường thôn) có ký hiệu 

VH công trình được xây dựng với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng tối 

đa là 40%; Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%; Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 

6,0m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Các lô đất công trình thương mại - dịch vụ có ký hiệu CH, DV1-DV5 

công trình được xây dựng với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng tối đa 

là 80%; Khoảng lùi xây dựng 6,0m với chỉ giới đường đỏ. Riêng lô đất cửa hàng 

xăng dầu ký hiệu DV4 được xây dựng tối đa là 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 

là 40% và phải tuân thủ theo quy định tại QCVN 01:2020/BCT và QCVN 07-6: 

2016/BXD.   

c) Công viên cây xanh, vườn hoa và sân thể dục thể thao cơ bản:  

- Công viên cây xanh, vườn hoa: Các lô đất ký hiệu: CV1-CV3, các công 

trình được xây dựng với chiều cao tối đa 01 tầng; Mật độ xây dựng tối đa là 5%; 

Khoảng lùi xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ. 
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- Lô đất sân thể thao cơ bản có ký hiệu TDTT được xây dựng với chiều 

cao tối đa 01 tầng; Mật độ xây dựng tối đa là 10%; Khoảng lùi xây dựng có thể 

trùng với chỉ giới đường đỏ. 

(có Phụ lục Bảng tổng hợp các chỉ tiêu sử dụng đất của từng lô đất kèm 

theo) 

5. Định hướng hình thức kiến trúc các công trình công cộng, dịch vụ, 

nhà ở và các vật thể kiến trúc khác 

Khu vực nghiên cứu có vị trí giáp trung tâm thị trấn huyện Ia H’Drai trên 

trục đường huyết mạch nối trung tâm thị trấn huyện Ia H’Drai đi cửa khẩu phụ 

Hồ Le và nằm trong vùng quy hoạch đô thị hóa trong tương lai, việc tổ chức 

không gian kiến trúc cảnh quan của khu vực quy hoạch không chỉ đáp ứng việc 

trước mắt hình thành điểm dân cư nông thôn mà về lâu dài sẽ là một phần của đô 

thị thị trấn, gắn kết các chức năng trong tổng thể kiến trúc toàn khu vực.   

-  Khu ở: Khu nhà ở được bố trí dọc theo trục giao thông chính (tuyến 

giao thông kết nối từ trung tâm thị trấn đi cửa khẩu phụ Hồ Le) tại các vị trí có 

địa hình thuận lợi dọc theo khu vực nghiên cứu. Kiến trúc nhà ở theo dạng nhà 

riêng rẽ, định hướng hình thành dạng nhà ở lô phố liền kề gắn kết với đô thị thị 

trấn trong tương lai.    

- Các công trình hạ tầng xã hội, công cộng phục vụ khu ở (trường học, 

nhà văn hóa, sân thể dục thể thao): Nhà văn hóa và sân thể dục thể thao được bố 

trí tại phía Bắc khu vực quy hoạch; các điểm trường bao gồm mầm non và tiểu 

học được bố trí ở phía Nam gần cầu Drai để đảm bảo về bán kính phục vụ cho 

khu dân cư. Hình thức kiến trúc phù hợp với chức năng, hài hòa với không gian 

kiến trúc cảnh quan. 

- Các công trình công cộng, thương mại dịch vụ: Phía Bắc bố trí công 

trình thương mại dịch vụ và dịch vụ lưu trú nhằm phục vụ nhu cầu ăn uống giải 

khát, quà lưu niệm nghỉ nghỉ ngơi và của khách tham quan; Khu vực phía Nam 

bố trí công trình thương mại dịch vụ có cảnh quan hướng ra sông Sa Thầy và 

cầu Drai. Công trình dịch vụ thương mại được bố trí tại trung tâm khu vực quy 

hoạch đáp ứng nhu cầu thiết yếu và trao đổi hàng hóa của dân cư khu vực, tạo 

động lực phát triển cho điểm dân cư. Hình thức kiến trúc phù hợp với chức năng 

và truyền thống Tây Nguyên và định hướng gắn kết với đô thị thị trấn trong 

tương lai.    

- Đất cây xanh, vườn hoa: tận dụng và tôn tạo theo địa hình tại các vị trí 

trũng thấp dọc khu vực nghiên cứu đảm bảo chỉ tiêu về cây xanh vườn hoa, tạo 

các mảng xanh gắn kết với các khu chức năng. 

6. Quy hoạch các công trình hạ tầng kỹ thuật 

6.1. Quy hoạch san nền, thoát nước mưa 

a) San nền 

- Khu vực quy hoạch có cao độ nền xây dựng từ 159,88 m đến 213,41 m. 
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- Tôn trọng và tận dụng tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, hạn chế khối 

lượng san đào đắp nhằm giữ gìn vệ sinh, cảnh quan môi trường tự nhiên hiện có. 

Tạo sự thuận lợi và hiệu quả cho yêu cầu sử dụng đất các khu chức năng, đặc 

biệt đối với khu dân cư. 

- Đảm bảo khu vực không bị ngập úng, sạt lở, thoát nước mặt thuận lợi; 

Kinh phí cho công tác chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng thấp nhất. 

b) Thoát nước mưa 

- Hệ thống thoát nước: Thiết kế mạng lưới thoát nước chảy chung. Nước 

mưa thoát về các hợp thủy của 5 lưu vực chính rồi chảy ra sông suối trong khu 

vực.  

- Hệ thống thoát nước: Thiết kế mạng lưới thoát nước chảy chung. Nước 

mưa thoát về các hợp thủy rồi chảy ra suối trong khu vực.  

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các đường giao thông 

chính; Chế độ thoát tự chảy dựa vào độ dốc địa hình tự nhiên; Trục tiêu chính 

trong các lưu vực là các khe, suối lớn.  

- Bố trí cửa xả nước tại khu vực cuối khu đất và nguồn nước; Các miệng 

xả được tính toán tương ứng với khả năng thoát nước của từng lưu vực. 

6.2. Quy hoạch mạng lưới giao thông 

Mạng lưới giao thông được xây dựng dưới dạng hỗn hợp lấy trục đường 

ĐH10B làm trục xương sống chủ đạo để phát triển mạng lưới giao thông toàn 

khu, kết nối các khu chức năng với nhau tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. 

a) Giao thông đối ngoại:  

Trục ĐH10B đi qua khu vực Quy hoạch có tổng chiều dài : L= 

2.298,69m. Trong đó:  

- Mặt cắt 1-1 (L = 802,61m): Lộ giới Bn = 30,0m (Mặt đường Bm = 9,5x2 

= 19,0m, Vỉa  hè Bvh = 4,5x2=9,0m, Giải phân cách Bpc = 2,0m). Kết cấu mặt 

đường: Nhựa. 

- Mặt cắt 2-2 (L = 1.496.08m): Lộ giới Bn = 19,5m (Mặt đường Bm = 

10,5m, Vỉa  hè Bvh = 4,5x2 = 9,0m). Kết cấu mặt đường: Nhựa. 

b) Giao thông nội khu : 

- Mặt cắt 3-3: Tổng chiều dài các tuyến: L = 799,24m. Lộ giới Bn = 

15,50m (Nền đường Bn = 15,5m; Mặt đường Bm = 7,5m; Vỉa  hè Bvh= 4,0x2 = 

8,0m) Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng hoặc nhựa. 

- Mặt cắt 4-4: Tổng chiều dài các tuyến: L = 3.205,46m. Lộ giới Bn = 

11,50m (Nền đường Bn = 11,5m;  Mặt đường Bm = 5,5m;  Vỉa  hè Bvh = 3,0x2 

= 6,0m). Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng hoặc nhựa. 

6.3. Quy hoạch hệ thống cấp nước 

- Nhu cầu cấp nước: 665 m3/ngày.đêm 
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- Nguồn cấp nước sinh hoạt: Sử dụng nước sạch của mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai đang được triển khai.  

- Mạng lưới đường ống chữa cháy: Được thiết kế đi chung với hệ thống 

cấp nước sinh hoạt để tiết kiệm chi phí đầu tư.  

6.4. Quy hoạch hệ thống cấp điện 

- Nhu cầu dùng điện: 2.250 KVA. 

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ lưới 

điện quốc gia, cụ thể đấu nối từ đường dây 35KV của khu Trung tâm hành chính 

cách khoảng 535 mét. 

- Mạng lưới cấp: 

+ Lưới điện trung thế: Sử dụng điện áp 35kV mạng 3 pha 3 dây được thiết 

kế đi nổi.  

+ Lưới điện hạ thế: Sử dụng điện áp 380/220V mạng 3 pha 4 dây được 

thiết kế đi nổi dọc theo hai bên vỉa hè của các tuyến đường giao thông, cột điện 

bê tông li tâm. 

+ Xây dựng mới 05 trạm biến áp 35/22/0,4kV: Sử dụng loại trạm treo 

ngoài trời, máy biến áp đặt trên trụ bê tông li tâm với giá đỡ bằng thép, vị trí đặt 

trạm trống trải thuận lợi cho các xuất tuyến. Bán kính phục vụ trung bình không 

quá lớn (1.200m với xuất tuyến 3 pha, 800m với xuất tuyến 1 pha và các nhánh 

rẽ).  

- Hệ thống chiếu sáng công lộ bố trí độc lập với lưới điện trung, hạ thế. 

6.5. Quy hoạch thoát nước thải - quản lý chất thải rắn - nghĩa trang 

a) Thoát nước thải: Nhu cầu nước thải: 401 m3/ngày.đêm 

- Nước bẩn từ các hộ dân, các công trình công cộng phải được xử lý bằng 

bể tự hoại hoặc hố xí hai ngăn hợp vệ sinh và qua giếng thấm trước khi thải vào 

hệ thổng thoát nước chung. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại, hoặc 

bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh 

môi trường. 

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc tập trung sẽ xử lý phân gia súc 

và nước rửa chuồng trại bằng các bể Biogas. 

b) Quản lý chất thải rắn: Nhu cầu thu gom chất thải rắn: 2.825 

kg/ngày.đêm 

- Điểm thu gom trung chuyển chất thải rắn của điểm dân cư số 45 này 

được bố trí ở hướng phía Đông Bắc của khu quy hoạch, vị trí gần với tuyến 

đường từ QL14C vào điểm dân cư 45 để thuận lợi cho việc trung chuyển rác thải 

về khu xử lý rác tập trung của huyện.  

c) Nghĩa trang: Nghĩa trang của điểm dân cư số 45 được quy hoạch cùng 

với nghĩa trang của Trung tâm huyện.  



8 

 

7. Hạng mục các công trình dự kiến đầu tư xây dựng 

7.1. Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng các tuyến giao 

thông, hệ thống cấp nước, cấp điện. 

7.2. Các công trình hạ tầng xã hội: Xây dựng trường mầm non; trường 

tiểu học; xây dựng nhà văn hóa thôn; xây dựng sân thể dục thể thao… 

7.3. Tổng nhu cầu vốn đầu tư cơ sở hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật của khu 

vực quy hoạch. 

TT Hạng mục Nhu cầu vốn (đồng) 

A Hạ tầng xã hội 29.939.640.930 

I Công trình giáo dục 16.687.040.930 

- Trường mầm non 9.366.583.940 

- Trường tiểu học 7.320.456.990 

II Công trình công cộng 13.252.600.000 

1 Nhà văn hóa, hội trường thôn 3.750.000.000 

2 Sân tập TDTT 9.502.600.000 

- 1 Sân bóng đá (50x40m) 1.960.840.000 

- 1 Sân bóng chuyền 2.113.920.000 

- 2 sân cầu lông 4.227.840.000 

 - Nhà tập luyện 1.200.000.000 

B Hạ tầng kỹ thuật 172.787.233.750 

1 Chuẩn bị kỹ thuật 39.000.430.000 

2 Giao thông 83.511.890.000 

3 Cấp điện 19.180.000.000 

4 Cấp nước 2.761.213.750 

5 Chất thải rắn 63.000.000 

6 Hệ thống thông tin liên lạc 12.424.000.000 

7 Thiết kế ngầm 15.846.700.000 

  TỔNG CỘNG (A+B) 202.726.874.680 

8. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch 

Ban hành kèm theo Quyết định này “Quy định quản lý xây dựng theo Đồ 

án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng điểm dân cư số 45, 

xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum”. 

9. Giải pháp tổ chức thực hiện 

9.1. Ưu tiên đầu tư 

- Các công trình hạ tầng kỹ thuật: Đầu tư xây dựng các tuyến giao thông 

và hệ thống hạ tầng kỹ thuật (cấp điện, nước, thoát nước bẩn...). 
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- Các công trình hạ tầng xã hội: Xây dựng trường mầm non; Xây dựng 

trường tiểu học; Xây dựng nhà văn hóa thôn; Xây dựng sân thể dục thể thao… 

9.2. Giải pháp huy động vốn 

Nguồn vốn ngân sách hỗ trợ theo các chính sách hiện hành và những 

nguồn vốn hợp pháp khác. 

Điều 2. Đồ án Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng 

điểm dân cư số 45, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum được phê duyệt là 

cơ sở để quản lý quy hoạch và đầu tư xây dựng công trình theo quy định. 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi: Có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

 2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Có trách nhiệm quản lý, phối hợp với các 

cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành. 

3. Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng huyện: Chịu 

trách nhiệm về kết quả thẩm định, trình phê duyệt Đồ án Quy hoạch chi tiết nêu 

trên. 

Điều 4. Trưởng phòng Kinh tế và Hạ tầng; Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 

Ia Tơi; Chủ tịch Hội đồng thẩm định nhiệm vụ, đồ án quy hoạch xây dựng 

huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành 

Quyết định này./. 

Nơi nhận : 
- Như điều 4; 

- Sở Xây dựng; 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT-TH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

Bùi Văn Nhàng 
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PHỤ LỤC 

 BẢNG TỔNG HỢP QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT VÀ  

CÁC CHỈ TIÊU CỦA TỪNG LÔ ĐẤT 

(Kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày      /02/2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) 
 

TT Danh mục sử dụng đất  Ký hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỉ lệ  

(%) 

Ch.cao 

tầng 

(t.thiểu 

-t.đa) 

MĐ 

XD 

(%) 

HSSD 

đất 

(lần) 

A ĐẤT DÂN DỤNG   301.224 71,16       

I Đất ở    177.023 41,82       

-   DC1 6.881 1,63 1-3 58-72 1,7-2,2 

-   DC2 6.900 1,63 1-3 57-72 1,7-2,2 

-   DC3 6.083 1,44 1-3 57-74 1,7-2,2 

-   DC4 3.378 0,80 1-3 60-72 1,8-2,2 

-   DC5 4.207 0,99 1-3 60-73 1,8-2,2 

-   DC6 6.120 1,45 1-3 54-72 1,6-2,2 

-   DC7 9.665 2,28 1-3 60-73 1,8-2,2 

-   DC8 8.513 2,01 1-3 58-72 1,7-2,2 

-   DC9 8.225 1,94 1-3 58-73 1,7-2,2 

-   DC10 2.087 0,49 1-3 60-72 1,8-2,2 

-   DC11 7.423 1,75 1-3 59-73 1,8-2,2 

-   DC12 5.521 1,30 1-3 59-73 1,8-2,2 

-   DC13 4.355 1,03 1-3 61-100 1,8-3,0 

-   DC14 2.872 0,68 1-3 66-100 2,0-3,0  

-   DC15 9.267 2,19 1-3 63-75 1,9-2,3 

-   DC16 25.314 5,98 1-3 58-100 1,7-3,0 

-   DC17 1.165 0,28 1-3 70-71 2,1-2,1 

-   DC18 5.834 1,38 1-3 57-71 1,7-2,1 

-   DC19 8.443 1,99 1-3 59-69 1,8-2,1 

-   DC20 1.260 0,30 1-3 69-69 2,1-2,1 

-   DC21 2.940 0,69 1-3 69-69 2,1-2,1 

-   DC22 1.702 0,40 1-3 53-69 1,6-2,1 

-   DC23 7.577 1,79 1-3 64-72 1,9-2,2 

-   DC24 7.052 1,67 1-3 56-72 1,7-2,2 

-   DC25 5.149 1,22 1-3 62-69 1,9-2,1 

-   DC26 2.687 0,63 1-3 64-69 1,9-2,1 

-   DC27 4.020 0,95 1-3 66-69 2,0-2,1 

-   DC28 4.180 0,99 1-3 55-69 1,7-2,1 

-   DC29 8.203 1,94 1-3 57-74 1,7-2,2 

II 
Đất công trình công 

cộng 
  70.848 16,74       

1 
Đất công trình Giáo 

dục 
TH,MN 9.529 2,25       

- Đất trường mầm non MN 4.785 1,13 1-2 40 0,8 

- Đất trường tiểu học TH 4.744 1,12 1-3 40 1,2 
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TT Danh mục sử dụng đất  Ký hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỉ lệ  

(%) 

Ch.cao 

tầng 

(t.thiểu 

-t.đa) 

MĐ 

XD 

(%) 

HSSD 

đất 

(lần) 

2 

Đất công trình văn hóa 

- thể thao (Nhà văn 

hóa, Hội trường thôn, 

Sân thể dục - thể thao) 

  7.765 1,83       

- 
Nhà Văn hóa, hội 

trường thôn 
VH 2.905 0,69 1-3 40 1,2 

- Sân Thể dục thể thao TDTT 4.860 1,15 1 10 0,1 

3 

Đất công trình công 

cộng - thương mại dịch 

vụ 

  22.654 5,35       

a Cửa hàng xăng dầu DV4 1.113 0,26 1-2 40 0,8 

b 

Đất công trình công 

cộng - thương mại dịch 

vụ 

  21.541 5,09       

    

CH 2.304 0,54 1-3 80 2,4 

DV1 4.972 1,17 1-3 77 2,3 

DV2 6.636 1,57 1-3 75 2,2 

DV3 3.898 0,92 1-3 79 2,4 

DV5 3.731 0,88 1-3 79 2,4 

4 
Đất vườn hoa, công 

viên 
CV 30.900 7,30       

    

CV1 6.043 1,43 1 5 0,05 

CV2 17.370 4,10 1 5 0,05 

CV3 7.487 1,77 1 5 0,05 

III Đất hạ tầng kỹ thuật   2.215 0,52       

IV Đất giao thông nội khu   51.138 12,08       

- Giao thông nội khu   49.251 11,64       

- Bãi đỗ xe   1.887 0,45       

    
P1 646 0,15       

P2 1.241 0,29       

B 
ĐẤT NGOÀI DÂN 

DỤNG 
  122.076 28,84       

I 
Đất giao thông đối 

ngoại (ĐH10B) 
  53.252 12,58       

II 
Đất cây xanh đồi núi 

dốc 
CX 68.824 16,26       

- 

  

CX1 2.210 0,52    

- CX2 1.192 0,28    

- CX3 9.102 2,15    

- CX4 7.954 1,88    

- CX5 1.157 0,27    

- CX6 840 0,20    

- CX7 1.513 0,36    

- CX8 842 0,20    

- CX9 1.183 0,28    
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TT Danh mục sử dụng đất  Ký hiệu 

Diện 

tích 

(m2) 

Tỉ lệ  

(%) 

Ch.cao 

tầng 

(t.thiểu 

-t.đa) 

MĐ 

XD 

(%) 

HSSD 

đất 

(lần) 

- CX10 5.775 1,36    

- CX11 14.005 3,31    

- CX12 1.565 0,37    

- CX13 11.598 2,74    

- CX14 162 0,04    

- CX15 9.726 2,30    

  TỔNG CỘNG (A+B)   423.300 100,00       

 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN IA H’DRAI 
  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

QUY ĐỊNH  

Quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng 

điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum 

(Ban hành kèm theo Quyết định số:      /QĐ-UBND, ngày     tháng 02 năm 2023 

của Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai) 

 

Chương I  

QUY ĐỊNH CHUNG 

 

Điều 1. Phạm vi áp dụng 

1.  Quy định quản lý này hướng dẫn việc quản lý đồ án quy hoạch, xây dựng 

các công trình theo đúng Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở 

rộng điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum đã được phê 

duyệt.  

2. Quy định này bắt buộc áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân tham gia 

vào hoạt động quản lý, đầu tư xây dựng trong phạm vi, ranh giới Đồ án quy 

hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, 

huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ngoài những quy định trong Quy định quản lý 

này, việc quản lý xây dựng trong khu vực quy hoạch còn phải tuân theo các quy 

định hiện hành, pháp luật khác của Nhà nước có liên quan về quản lý quy hoạch 

và xây dựng. 

3. Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai thống nhất việc quản lý xây dựng trên 

toàn khu vực quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng điểm dân 

cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ủy ban nhân xã Ia Tơi phối 

hợp cùng các phòng chuyên môn có chức năng quản lý xây dựng giúp Ủy ban 

nhân dân huyện quản lý xây dựng tại khu vực quy hoạch chi tiết theo đúng quy 

hoạch được duyệt. 

4. Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi nội dung quy định phải được Ủy 

ban nhân dân huyện quyết định trên cơ sở quy định pháp luật và đồ án quy hoạch 

được phê duyệt. 

Điều 2. Phân vùng quản lý quy hoạch 

1. Ranh giới quy hoạch: 

a) Vị trí, phạm vi ranh giới: Khu vực quy hoạch nằm dọc theo hai bên 

đường ĐH10B (chiều dài khoảng 2,4km từ Trung tâm huyện đi cầu Drai), thuộc 

Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum. Ranh giới cụ thể: 

 - Phía Bắc giáp: Khu quy hoạch trung tâm huyện Ia H’Drai và đất lâm 

nghiệp; 

- Phía Nam giáp: Cầu Drai và đất lâm nghiệp; 

- Phía Đông giáp: Đất lâm nghiệp; 
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- Phía Tây giáp: Đất lâm nghiệp. 

b) Quy mô diện tích lập quy hoạch: khoảng 42,33ha. 

2. Quy mô, diện tích các khu chức năng trong vùng quy hoạch 

a) Đất dân dụng: Diện tích 30,12 ha, chiếm khoảng 71,16% diện tích khu 

vực lập quy hoạch, trong đó: 

- Đất ở: Diện tích 17,70 ha chiếm khoảng 41,82% diện tích khu vực lập quy 

hoạch. 

- Đất công trình công cộng: Diện tích 7,09ha chiếm khoảng 16,74%. 

+ Đất công trình giáo dục: Diện tích 0,95ha chiếm khoảng 2,25%; 

+ Đất công trình văn hóa - thể thao (Hội trường thôn, Sân thể dục - thể 

thao): Diện tích 0,78ha chiếm khoảng 1,83%; 

+ Đất công trình công cộng - thương mại dịch vụ: Diện tích 2,27ha chiếm 

khoảng 5,35%. 

- Đất vườn hoa, công viên: Diện tích 3,09ha chiếm khoảng 7,30%. 

- Đất hạ tầng kỹ thuật: 0,22ha chiếm khoảng 0,52%. 

- Đất giao thông nội khu: Diện tích 5,11ha chiếm khoảng 11,64%. 

b) Đất ngoài dân dụng: Diện tích 12,21ha, chiếm khoảng 28,84% diện tích 

khu vực lập quy hoạch. Trong đó: 

- Đất giao thông đối ngoại (đường ĐH10B): Diện tích 5,33ha, chiếm 

khoảng 12,58% diện tích khu vực lập quy hoạch. 

- Đất không thuận lợi (cây xanh đồi núi dốc): Diện tích 6,88ha, chiếm 

khoảng 16,26% diện tích khu vực lập quy hoạch. 

 

Chương II 

 QUY ĐỊNH CỤ THỂ 

 

Điều 3. Khu vực nhà ở dân cư: 

- Các khu đất ở có ký hiệu DC1-DC29: Toàn bộ công trình được xây dựng 

với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng từ 53-100%; Hệ số sử dụng đất từ 

1,6-3,0 lần; Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 1,5m so với chỉ giới đường đỏ. Tầng 

02 và tầng 03 có thể trùng với chỉ giới đường đỏ. 

Điều 4. Khu vực xây dựng công trình công cộng: 

- Các lô đất công trình giáo dục có ký hiệu MN, TH: Toàn bộ công trình có 

mật độ xây dựng tối đa là 40%; Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%; Chiều cao 

tối đa của trường mầm non (MN) là 02 tầng, chiều cao tối đa của trường tiểu học 

(TH) là 03 tầng; Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 6,0m so với chỉ giới đường đỏ. 

- Lô đất công trình công cộng (Nhà văn hóa - Hội trường thôn) có ký hiệu 

VH công trình được xây dựng với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng tối 

đa là 40%; Tỷ lệ trồng cây xanh tối thiểu là 30%; Khoảng lùi xây dựng tối thiểu 

6,0m so với chỉ giới đường đỏ. 
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- Lô đất sân thể thao cơ bản có ký hiệu TDTT được xây dựng với chiều cao 

tối đa 01 tầng; Mật độ xây dựng tối đa là 10%; Khoảng lùi xây dựng có thể 

trùng với chỉ giới đường đỏ. 

Điều 5: Đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ: 

- Lô đất cửa hàng xăng dầu có ký hiệu DV4 công trình xây dựng đươạc xây 

dựng tối đa 02 tầng, mật độ xây dựng tối đa 40% và phải tuân thủ theo QCVN 

01:2020/BCT, QCVN 07-6: 2016/BXD.  

- Các lô đất công trình thương mại - dịch vụ có ký hiệu CH, DV1-DV5 

công trình được xây dựng với chiều cao tối đa 03 tầng; Mật độ xây dựng tối đa 

là 80%; Khoảng lùi xây dựng 6,0m với chỉ giới đường đỏ. 

Điều 6. Đất cây xanh: 

- Công viên cây xanh, vườn hoa: Các lô đất ký hiệu: CV1-CV3, các công 

trình được xây dựng với chiều cao tối đa 01 tầng; Mật độ xây dựng tối đa là 5%; 

Khoảng lùi xây dựng có thể trùng với chỉ giới đường đỏ. 

Điều 7 . Các công trình hạ tầng kỹ thuật 

1. Giao thông:  

Mạng lưới giao thông được xây dựng dưới dạng hỗn hợp lấy trục đường 

ĐH10B làm trục xương sống chủ đạo để phát triển mạng lưới giao thông toàn 

khu, kết nối các khu chức năng với nhau tạo mạng lưới giao thông hoàn chỉnh. 

a) Giao thông đối ngoại:  

Trục ĐH10B đi qua khu vực Quy hoạch có tổng chiều dài : L= 2.298,69m. 

Trong đó:  

- Mặt cắt 1-1 (L= 802,61m): Lộ giới Bn = 30,0m (Mặt đường Bm = 9,5x2 

= 19,0m, Vỉa  hè Bvh = 4,5x2 = 9,0m, Giải phân cách Bpc = 2,0m). Kết cấu mặt 

đường : Nhựa. 

 - Mặt cắt 2-2 (L= 1.496.08m): Lộ giới Bn = 19,5m (Mặt đường Bm = 

10,5m, Vỉa  hè Bvh = 4,5x2=9,0m). Kết cấu mặt đường : Nhựa. 

b) Giao thông nội khu : 

- Mặt cắt 3-3: Tổng chiều dài các tuyến: L= 799,24m. Lộ giới Bn = 15,50m 

(Nền đường: Bn = 15,5m; Mặt đường Bm = 7,5m; Vỉa  hè Bvh = 4,0x2 = 8,0m) 

Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng hoặc nhựa. 

- Mặt cắt 4-4: Tổng chiều dài các tuyến: L= 3.205,46m. Lộ giới Bn = 

11,50m (Nền đường Bn = 11,5m;  Mặt đường Bm = 5,5m;  Vỉa  hè Bvh = 

3,0x2=6,0m). Kết cấu mặt đường: Bê tông xi măng hoặc nhựa. 

2. Cấp điện:  

- Nguồn cấp điện: Nguồn cấp điện cho khu quy hoạch được lấy từ lưới điện 

quốc gia, cụ thể đấu nối từ đường dây 35KV của khu Trung tâm hành chính cách 

khoảng 535 mét. 

- Mạng lưới cấp: 

+ Lưới điện trung thế: Sử dụng điện áp 35kV mạng 3 pha 3 dây được thiết 

kế đi nổi.  
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+ Lưới điện hạ thế: Sử dụng điện áp 380/220V mạng 3 pha 4 dây được thiết 

kế đi nổi dọc theo hai bên vỉa hè của các tuyến đường giao thông, cột điện bê 

tông li tâm. 

+ Xây dựng mới 05 trạm biến áp 35/22/0,4kV: Sử dụng loại trạm treo ngoài 

trời, máy biến áp đặt trên trụ bê tông li tâm với giá đỡ bằng thép, vị trí đặt trạm 

trống trải thuận lợi cho các xuất tuyến. Bán kính phục vụ trung bình không quá 

lớn (1.200m với xuất tuyến 3 pha, 800m với xuất tuyến 1 pha và các nhánh rẽ).  

- Hệ thống chiếu sáng công lộ bố trí độc lập với lưới điện trung, hạ thế. 

3. Cấp nước:  

- Nguồn cấp nước sinh hoạt: Sử dụng nước sạch của mạng lưới cấp nước 

sinh hoạt trung tâm huyện Ia H’Drai đang được triển khai.  

- Mạng lưới đường ống chữa cháy: Thiết kế đi chung với hệ thống cấp 

nước sinh hoạt để tiết kiệm chi phí đầu tư.  

4. Thoát nước mưa: Phương án thoát, mạng lưới thoát, vị trí trạm bơm, cửa 

xả. 

- Hệ thống thoát nước: Thiết kế mạng lưới thoát nước chảy chung. Nước 

mưa thoát về các hợp thủy rồi chảy ra suối trong khu vực.  

- Hệ thống thoát nước mưa được bố trí dọc theo các đường giao thông 

chính; Chế độ thoát tự chảy dựa vào độ dốc địa hình tự nhiên; Trục tiêu chính 

trong các lưu vực là các khe, suối lớn.  

- Bố trí cửa xả nước tại khu vực cuối khu đất và nguồn nước; Các miệng xả 

được tính toán tương ứng với khả năng thoát nước của từng lưu vực. 

5. Thoát nước thải, quản lý chất thải rắn, nghĩa trang toàn xã và vệ sinh môi 

trường. 

a) Thoát nước thải. 

- Nước bẩn từ các hộ dân, các công trình công cộng phải được xử lý bằng 

bể tự hoại hoặc hố xí hai ngăn hợp vệ sinh và qua giếng thấm trước khi thải vào 

hệ thổng thoát nước chung. Trường hợp không thể thiết kế bể xí tự hoại, hoặc 

bán tự hoại thì sử dụng hố xí hai ngăn nhưng phải đảm bảo các yêu cầu vệ sinh 

môi trường. 

- Đối với các hộ gia đình chăn nuôi gia súc tập trung sẽ xử lý phân gia súc 

và nước rửa chuồng trại bằng các bể Biogas. 

b) Quản lý chất thải rắn.  

- Điểm thu gom trung chuyển chất thải rắn của điểm dân cư số 45 này được 

bố trí ở hướng phía Đông Bắc của khu quy hoạch, vị trí gần với tuyến đường từ 

QL14C vào điểm dân cư 45 để thuận lợi cho việc trung chuyển rác thải về khu 

xử lý rác tập trung của huyện.  

c) Nghĩa trang:  

Nghĩa trang của điểm dân cư số 45 được quy hoạch cùng với nghĩa trang 

của Trung tâm huyện.  
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Điều 8. Quy định về hình thức kiến trúc, vật liệu chủ đạo xây dựng công trình, 

cảnh quan khu vực lập quy hoạch: 

1. Kiến trúc mặt đứng nhà ở, công trình công cộng: Khuyến khích xây 

dựng công trình theo hình thức kiến trúc truyền thống địa phương, vùng Tây 

Nguyên và xu thế kiến trúc xanh. 

2. Về màu sắc, vật liệu công trình: Màu sắc trang nhã phù hợp với cảnh 

quan chung; Vật liệu xây dựng khuyến khích sử dụng các vật liệu địa phương, 

vật liệu mới ứng phó với biến đổi khí hậu, thân thiện với môi trường. 

3. Hàng rào, cổng, cây xanh: Cổng ra vào, hàng rào công trình dùng loại 

thoáng, không che chắn tầm nhìn và phải đảm bảo hài hòa, đảm bảo tính thống 

nhất và mối tương quan về kiến trúc, kích thước (chiều cao, chiều rộng) với 

công trình chính. Khuyến khích xây dựng cổng, hàng rào theo dạng không gian 

mở, sử dụng cây xanh, bồn hoa hoặc rào nhẹ có tính chất ngăn cách không gian 

kiến trúc. 

Điều 9. Quy định quản lý chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng của các 

tuyến đường: 

- Đối với các công trình công cộng, thương mại dịch vụ có khoảng lùi tối 

thiểu từ chỉ giới đường đỏ đến công trình là: 6m. 

- Đối với công viên cây xanh, vườn hoa trên các tuyến đường có thể trùng 

với chỉ giới đường đỏ. 

- Đối với nhà ở: Nhà ở có chỉ giới xây dựng lùi vào 1,5m so với chỉ giới 

đường đỏ. 

(Chỉ giới xây dựng được quy định cụ thể trong bản vẽ chỉ giới đường đỏ , 

chỉ giới xây dựng, hành lang bảo vệ các tuyến hạ tầng kỹ thuật) 

Điều 10. Quy định bảo vệ môi trường 

1. Nước thải sinh hoạt 

- Nước thải sinh hoạt thải ra từ các công trình phải được thu gom, xử lý cục 

bộ trước khi thoát ra hệ thống cống thoát nước chung của khu vực. 

- Trong lúc hệ thống cống thoát nước chung của khu vực chưa được đầu tư 

xây dựng, nước thải phải được xử lý bằng hầm tự hoại đạt tiêu chuẩn vệ sinh 

môi trường theo quy định trước khi thoát ra ngoài môi trường. 

2. Quản lý chất thải rắn 

- Chất thải rắn sinh hoạt phải được thu gom, vận chuyển đến khu xử lý chất 

thải rắn tập trung. 

- Để thống nhất quản lý, chủ các nguồn thải phải ký hợp đồng với công ty 

môi trường thu gom, vận chuyển chất thải rắn đến nơi xử lý tập trung theo quy 

định. 

Điều 11. Quy mô, phạm vi bảo vệ, hành lang an toàn đối với công trình hạ 

tầng kỹ thuật. 

Công trình hạ tầng kỹ thuật dọc trên các tuyến đường phải đảm bảo quy 

định của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng QCVN 

01:2021/BXD ban hành kèm theo Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19 tháng 
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5 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng và các quy chuẩn, tiêu chuẩn về xây 

dựng chuyên ngành có liên quan. 

Chương III 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 

Điều 12. Thực hiện Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết được 

duyệt: 

- Các cơ quan có trách nhiệm theo quy định cần tổ chức công bố công khai 

Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch này trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày ký 

Quyết định phê duyệt. 

- Các cơ quan có trách nhiệm quản lý xây dựng căn cứ Đồ án quy hoạch chi 

tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng điểm dân cư số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia 

H’Drai, tỉnh Kon Tum và quy định cụ thể của Quy định này để hướng dẫn thực 

hiện xây dựng theo quy hoạch và quy định của pháp luật. 

- Đồ án quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Xây dựng vị trí mở rộng điểm dân cư 

số 45 xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum và văn bản Quy định này được ấn 

hành và lưu giữ lại tại các cơ quan sau đây để các tổ chức, cơ quan và nhân dân 

biết và thực hiện: 

+ Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện Ia H’Drai. 

+ Uỷ ban nhân dân huyện Ia H’Drai. 

+ Ủy ban nhân dân xã Ia Tơi. 

 Điều 13. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có phát sinh, vướng 

mắc các tổ chức, cá nhân trong khu vực quy hoạch cần phản ánh đến Ủy ban 

nhân dân huyện Ia H’Drai để được để được xem xét, giải quyết. Các thay đổi có 

liên quan đến Quy định quản lý này phải được Ủy ban nhân dân huyện xem xét, 

thống nhất bằng văn bản; mọi hành vi vi phạm Quy định này sẽ bị xử lý theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành./. 
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