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ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

  

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ban hành năm 2009; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có 

liên quan đến quy hoạch; 

Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/04/2010 của Chính phủ về 

lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 

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

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

Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi 

bổ sung một số điều của Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 của Chính phủ 

về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định số 

44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về việc quy định chi tiết một số 

nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Thông tư  số 12/2016/TT-BXD ngày 29/06/2016 của Bộ Xây dựng 

quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô 

thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù; 

Căn cứ ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo Kết luận số 60-

KL/TU ngày 14/4/2021; 

Căn cứ Quyết định số 59/2003/QĐ-UBND ngày 27/5/2003 của UBND tỉnh 

Gia Lai về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hòa (dự kiến), 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai; 

Căn cứ Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 20/11/2018 của UBND tỉnh Gia 

Lai về việc phê duyệt nhiệm vụ Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú 

Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030; 

Xét Tờ trình số 59/TTr-UBND ngày 17/5/2021 UBND huyện Chư Păh và 

Báo cáo thẩm định số 59/BCTĐ-SXD ngày 18/5/2021 của Sở Xây dựng, 
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QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú 

Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030 với nội dung như sau: 

1. Tên quy hoạch: Điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Hòa, 

huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai đến năm 2030. 

2. Địa điểm, phạm vi, ranh giới quy hoạch: 

2.1.Địa điểm: Thị trấn Phú Hòa, huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai.   

2.2. Phạm vi, ranh giới quy hoạch: Phạm vi lập điều chỉnh quy hoạch 

chung xây dựng thị trấn Phú Hòa bao gồm toàn bộ ranh giới hành chính của thị trấn 

Phú Hòa với diện tích tự nhiên 2.494,02 ha. Ranh giới như sau:  

- Phía Đông giáp xã Nghĩa Hưng; 

- Phía Tây giáp xã Nghĩa Hòa;  

- Phía Nam giáp xã Nghĩa Hưng; 

- Phía Bắc giáp xã Hòa Phú. 

3. Tính chất, mục tiêu và quy mô quy hoạch 

3.1. Tính chất đô thị: 

- Là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, đầu mối giao thông, có vai 

trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế xã hội của huyện Chư Păh. 

- Là đô thị có vai trò kết nối 02 đô thị lớn thuộc vùng Bắc Tây Nguyên là 

thành phố Pleiku và thành phố Kon Tum trên dải hành lang kinh tế đường Hồ Chí 

Minh-Quốc lộ 14 theo trục Bắc – Nam; là điểm kết nối 02 điểm du lịch tiềm năng 

quốc gia là Biển Hồ-Chư Đăng Ya và hồ Ia Ly theo trục Đông – Tây. 

- Là đô thị có chức năng hỗ trợ phát triển các loại hình dịch vụ về sản xuất 

công nông nghiệp và du lịch. 

3.2. Mục tiêu quy hoạch: 

- Cụ thể hoá chủ trương phát triển kinh tế, xã hội huyện Chư Păh; kế thừa và 

phát huy hạ tầng các khu vực trung tâm thị trấn đã được đầu tư; tăng tỷ lệ lấp đầy 

các khu dân cư, khu chức năng của đô thị hiện hữu. 

- Đảm bảo kết nối không gian, hạ tầng phù hợp và hiệu quả đối với các khu 

vực lân cận; giải quyết hợp lý mối quan hệ giữa các khu chức năng trong và ngoài 

đô thị. 

- Phát huy lợi thế về vị trí địa lý và tiềm năng sẵn có của đô thị, hướng đến 

phát triển đô thị xanh, sinh thái, văn minh, bền vững, hiện đại, có bản sắc văn hóa, 

có cơ sở hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội đồng bộ. 

3.3. Quy mô phát triển đô thị: 

* Quy mô dân số:  
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- Hiện trạng năm 2019: 6.287 người. 

- Đến năm 2025: Dự kiến khoảng 9.000 người. 

- Đến năm 2030: Dự kiến khoảng 12.000 người. 

* Quy mô đất xây dựng đô thị: 

- Đến năm 2025: Dự kiến từ 218 ha đến 250 ha. 

- Đến năm 2030 là 280 ha đến 360 ha. 

* Tỷ lệ lập quy hoạch: 1/5.000 

4. Các chỉ tiêu quy hoạch: 

4.1. Chỉ tiêu về sử dụng đất:  

Chỉ tiêu đất xây dựng đô thị         : 250 m²/người 

- Chỉ tiêu đất dân dụng                : 150 - 160 m²/người; trong đó: 

+ Chỉ tiêu sử dụng đất ở đô thị   : 80 – 100 m²/người; 

+ Chỉ tiêu đất công trình công cộng:  ≥ 5m²/người; 

+ Chỉ tiêu đất cây xanh             :  ≥ 8m²/người; 

 + Chỉ tiêu đất giao thông đô thị    : ≥ 7m²/người (≥18% diện tích đất xây 

dựng đô thị) 

- Chỉ tiêu đất ngoài dân dụng          : 90 - 100 m²/người. 

4.2. Các chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

Các chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật áp dụng theo Thông tư 01/2016/TT-BXD 

của Bộ Xây dựng ngày 01/2/2016 về việc Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia 

về các công trình hạ tầng kỹ thuật.  

Bảng chỉ tiêu về hạ tầng kỹ thuật 

Hạng  mục 
Đơn vị 

tính 

Định hướng 

đến 2030  

(theo chỉ tiêu 

đô thị loại V) 

Giao thông   

Đường chính đô thị   

-  Mật độ đường (tính đến đường có chiều 

rộng lộ giới ≥ 11,5 m) 
km/km2 ≥ 8 

-  Tỷ lệ đất giao thông/đất đô thị % ≥ 18 

-  Diện tích đất giao thông/dân số nội thị m2/ng ≥ 7 

-  Tỷ lệ phục vụ vận tải hành khách công cộng % ≥ 2 

   

Cấp nước   

Tiêu chuẩn cấp nước đô thị  

- Tỷ lệ cấp nước sạch, hợp vệ sinh 

- Tiêu chuẩn cấp nước công nghiệp 

l/người/ngày 

% 

m3/ha 

≥ 100 

≥ 95 

35 
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Hạng  mục 
Đơn vị 

tính 

Định hướng 

đến 2030  

(theo chỉ tiêu 

đô thị loại V) 

 Thoát nước bẩn, quản lý CTR và nghĩa trang    

Tiêu chuẩn nước thải dân dụng  

Thu gom chất thải rắn 

- Tiêu chuẩn chất thải rắn phát sinh 

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt 

 Nghĩa trang  

% cấp nước 

 

       (kg/ng.ng) 

% 

ha/10.000 người 

80% 

 

1,0 

 90 

0,6 

Cấp điện   

 - Tiêu chuẩn cấp điện sinh hoạt 

    - Tiêu chuẩn cấp điện công cộng và dịch vụ 

    - Tiêu chuẩn cấp điện công nghiệp -TTCN 

kw/ng/năm 

% phụ tải điện SH 

Kw/ha 

≥ 250 

30% sinh hoạt 

140-250 

 

5. Định hướng phát triển không gian 

5.1. Phân vùng phát triển: 

- Vùng xây dựng đô thị tập trung: Bao gồm 02 khu đô thị trung tâm. 

- Vùng xây dựng đô thị không tập trung: Khu đô thị phía Bắc và khu đô thị 

phía Nam. 

- Vùng phát triển nông nghiệp đô thị: Vùng nông nghiệp bao quanh khu lõi 

thị trấn. 

- Vùng du lịch sinh thái: Phát triển du lịch nghỉ dưỡng và các dịch vụ đi 

kèm. 

- Vùng công viên cảnh quan và không gian mở: Bao gồm hệ thống công 

viên cây xanh tập trung, công viên đan cài giữa các khu chức năng đô thị. 

5.2. Định hướng phát triển không gian đô thị: 

Đến năm 2030, thị trấn Phú Hòa sẽ hình thành 05 khu vực phát triển, gồm: 

a. Khu đô thị số 1:  

- Vị trí: Khu trung tâm thị trấn hiện hữu giới hạn bởi đường Lê Lợi (Quốc lộ 

14), đường Hùng Vương (Đường tỉnh 661) và đường Phan Đình Phùng. 

- Quy mô: Diện tích khoảng 86,28 ha; dân số khoảng 5.000 người.  

- Chức năng: Là trung tâm Văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị; các khu ở 

hiện trạng chỉnh trang; trung tâm hành chính, thương mại. 

- Định hướng: Bảo tồn, cải tạo, nâng cấp kết hợp xây mới các không gian ở, 

công cộng dịch vụ, cây xanh – thể dục-thể thao, văn hóa, y tế, giáo dục. Phát triển 

chỉnh trang hệ thống giao thông, hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội. 

b. Khu đô thị số 2:  

- Vị trí: Khu vực giáp ranh khu đô thị số 1 về hướng Bắc đường Hùng 

Vương (Đường tỉnh 661) và Phía Tây đường Lê Lợi (Quốc lộ 14), khu vực có một 

phần trung tâm thị trấn hiện hữu.  
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- Quy mô: Diện tích khoảng 95,5 ha; dân số khoảng 4.000 người. 

- Chức năng: Là trung tâm thương mại – dịch vụ, phát triển hỗn hợp; các khu 

ở hiện trạng chỉnh trang kết hợp với khu ở xây dựng mới. 

- Định hướng: Phát triển thị mở rộng đô thị kết hợp chỉnh trang dọc đường 

Lê Lợi (Quốc lộ 14) và đường Hùng Vương (Đường tỉnh 661). 

c. Khu đô thị số 3:  

- Vị trí: Phía Đông giáp đất sản xuất nông nghiệp, phía Tây giáp Quốc lộ 14 

(khu đô thị số 1), phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp, phía Bắc giáp khu đô thị 

số 4.  

- Quy mô: Diện tích khoảng 80,59 ha; dân số khoảng 500 người. 

- Chức năng: Là khu du lịch, phát triển bảo tồn cảnh quan tự nhiên. 

- Định hướng: Phát triển du lịch, dân cư hiện hữu với mật độ trung bình, 

thấp. 

d. Khu đô thị số 4:  

- Vị trí: Nằm phía Bắc thị trấn, phía Đông giáp đất nông nghiệp, phía Tây 

giáp đất sản suất nông nghiệp và xã Nghĩa Hòa, phía Nam giáp Khu đô thị số 2 và 

đất sản xuất nông nghiệp, phía Bắc giáp xã Hòa Phú và suối.  

- Quy mô: Diện tích khoảng 54,32 ha; dân số khoảng 1.400 người.  

- Chức năng: Là khu đô thị cửa ngõ phía Bắc thị trấn. 

- Định hướng: Phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, sản xuất công 

nghiệp, dân cư hiện hữu kết hợp xây dựng mới mật độ trung bình, thấp. 

e. Khu đô thị số 5:  

 - Vị trí: nằm phía Tây và Nam thị trấn, phía Đông giáp khu đô thị số 1 và 2, 

phía Tây giáp xã Nghĩa Hòa, phía Nam giáp đất sản xuất nông nghiệp, phía Bắc 

giáp Khu đô thị số 1 và đất sản xuất nông nghiệp.  

- Quy mô: Diện tích khoảng 92,88 ha; dân số khoảng 1.100 người. 

- Chức năng: Là khu đô thị cửa ngõ phía Tây của thị trấn. 

- Định hướng: Phát triển theo hướng thương mại dịch vụ, dân cư hiện hữu 

kết hợp xây dựng mới mật độ trung bình, thấp. Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa 

hiện có của làng đồng bào dân tộc (Làng Krái). 

6. Quy hoạch sử dụng đất theo các giai đoạn quy hoạch 
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Stt Hạng  mục 

Hiện trạng 2019 Giai đoạn 2025 Giai đoạn 2030 

Dân số: 6.287 Dân số: 9.000 Dân số: 12.000 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

m²/ng

ười 

Diện 

tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

(m²/ng

ười) 

Diện tích 

(ha) 

Tỷ lệ 

(%) 

Chỉ 

tiêu 

(m²/n

gười) 

A 
Đất xây dựng 

đô thị ( I + II ) 
170,94 6,85 271,89 218,37 8,76 242,63  360,00  14,43 

300,0

0  

I Đất dân dụng 113,99 4,57 181,31 141,92 5,69 157,69 178,26  7,15 
148,5

5  

1 Đất ở 64,26 2,58 102,21 79,49 3,19 88,88 100,82  4,04 84,02  

 Đất ở đô thị 34,58 1,39 55,00 49,00 1,96 54,44  65,50  2,63  54,58  

 
Đất ở làng xóm  

(làng đô thị) 
29,68 1,19 47,21 30,49 1,22 33,88 35,32 1,42 29,43  

2 
Đất công cộng 

đô thị 
3,37 0,14 5,36 8,54 0,34 9,49 15,34 0,62 12,78 

3 Đất trường học 3,62 0,15 5,76 4,54 0,18 5,04  5,68  0,23 4,73  

4 
Đất cây xanh 

đô thị 
5,36 0,21 8,53 7,2 0,29 8,00 10,43  0,42 8,69  

5 Đất giao thông 37,38 1,50 59,46 41,65 1,67 46,28 45,99  1,84 38,33  

II 
Đất ngoài dân 

dụng 
56,95 2,28  65,05 2,61  181,74  7,29   

1 

Đất trung tâm 

nghiên cứu đào 

tạo 

3,27 0,13  3,27 0,13  3,27  0,13 

  

2 Đất cơ quan 12,55 0,50  12,55 0,50  7,19  0,29   

3 
Đất trung tâm y 

tế 
3,20 0,13  3,20 0,13  3,20  0,13 

  

4 

Đất nghĩa trang, 

nghĩa địa, nhà 

tang lễ 

1,06 0,04  1,06 0,04  1,06  0,04 

  

5 
Đất sử dụng 

hỗn hợp 
- -  - -  101,32  4,06 

  

6 
Đất tôn giáo, di 

tích 
2,37 0,10  2,37 0,10  2,37  0,10 

  

7 
Đất công trình 

đầu mối HTKT 
19,31 0,77  19,31 0,77  24,51  0,98 

  

8 
Đất an ninh 

quốc phòng 
12,78 0,51  13,28 0,53  15,72  0,63 

  

9 

Đất cây xanh 

tdtt, cây xanh 

cách ly… 

2,41 0,10  10,01 0,40  23,10  0,93 

  

B Đất khác 2.323,08 93,15  2.275,65 91,24   2.191,17  85,57   

1 
Đất nông 

nghiệp  
1.533,33 61,48  1.506,43 60,40   1204,38  48,29 

  

2 
Đất dự phòng 

phát triển đô thị 
      57,91 2,32 

 

3 Đất lâm nghiệp 280,98 11,27  680,98 27,30  729,21  29,24   

4 
Đất đồi núi 

chưa sử dụng 
448,23 17,97  48,23 1,93  -    -  

  

5 
Đất giao thông 

đối ngoại 
46,31 1,86  51,31 2,06  58,72  2,35 
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6 
Mặt nước 

(sống, suối…) 
14,23 0,57  48,11 1,93  83,80  3,36 

  

 Tổng ( A + B ) 2.494,02 
100,0

0 
 2.494,02 100,00   2.494,02  100,00 

  

 
7. Định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

7.1. Giao thông: 

a. Giao thông đối ngoại: 

- Tuyến đường Quốc lộ 14 (đường Lê Lợi): Quy hoạch nâng cấp, mở rộng 

thành tuyến đường chính đô thị; lộ giới 50m (Mặt cắt 1-1 trong bản vẽ quy hoạch). 

- Tuyến đường Tỉnh lộ 661 (đoạn trong trung tâm thị trấn là đường Hùng 

Vương): Quy hoạch nâng cấp, mở rộng thành tuyến đường chính khu vực; lộ giới 

30m (Mặt cắt 4-4 trong bản vẽ quy hoạch). 

- Tuyến đường Phan Đình Phùng: Đoạn tuyến nằm phía Tây Quốc lộ 14 

được quy hoạch nâng cấp, mở rộng và đoạn tuyến phía Đông Quốc lộ 14 là đoạn 

tuyến xây dựng mới. Toàn tuyến được quy hoạch thành tuyến đường chính khu 

vực; lộ giới 30m (Mặt cắt 4-4 trong bản vẽ quy hoạch). 

b. Giao thông đối nội: Quy hoạch cải tạo, nâng cấp các tuyến đường hiện 

hữu và xây dựng các tuyến đường giao thông mới, cụ thể: 

- Đường liên khu vực: Lộ giới 35m - 40m (Mặt cắt 2-2, mặt cắt 3-3 trong 

bản vẽ quy hoạch). 

- Đường chính khu vực: Lộ giới 25m - 30m (Mặt cắt 4-4. 4A-4A trong bản 

vẽ quy hoạch). 

- Đường khu vực: Lộ giới 20m - 22m (Mặt cắt 5-5, 6-6 trong bản vẽ quy 

hoạch). 

- Đường phân khu vực: Lộ giới 16m (Mặt cắt 7-7 trong bản vẽ quy hoạch). 

c. Bến xe, bãi đậu xe: Quy hoạch 01 bến xe loại 4 tại trung tâm thị trấn và 

bãi đậu xe theo các khu chức năng.     

7.2. Chuẩn bị kỹ thuật đất xây dựng 

a. Cao độ nền:  

- Chiều cao xây dựng bám theo địa hình tự nhiên, san đắp cục bộ tạo mặt 

bằng, hạn chế phá vỡ mặt phủ tự nhiên để chống hiện tượng xói lở do mưa lũ. 

- Cao độ nền gắn với đảm bảo thoát nước mưa, hài hòa với cảnh quan khu 

vực xung quanh. 

b. Thoát nước mặt: 

- Lưu vực thoát nước: Chia thành nhiều lưu vực thoát nước, thu gom bằng hệ 

thống mương, cống, theo địa hình tự nhiên và đổ vào các sông suối gần nhất. 
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- Đối với các tuyến đường giao thông chưa có mương, cống thoát nước được 

quy hoạch, xây dựng mới để đảm bảo tiêu thoát nước và tránh ngập lụt, ô nhiễm 

môi trường. 

- Đối với các mương, cống có độ dốc dọc đáy mương lớn do đi qua khu vực 

có địa hình dốc lớn thì nghiên cứu thiết kế bậc nước tiêu năng. 

7.3. Cấp nước 

- Tổng nhu cầu dùng nước của thị trấn Phú Hòa đến năm 2030 khoảng 2.420 

m3/ngđ. 

- Cấp nước chữa cháy: Lưu lượng nước dự trữ tối thiểu là 216m3.  

- Nguồn nước sinh hoạt và PCCC: 

+ Giai đoạn đầu: Tiếp tục sử dụng nguồn nước giếng khoan từ nhà máy nước 

Phú Hòa; 

+ Giai đoạn sau 2025: Đầu tư xây dựng hệ thống dẫn nước về thị trấn Phú 

Hòa từ nhà máy nước Pleiku; 

+ Tận dụng nguồn nước tại các hồ nước trên địa bàn thị trấn để phục vụ công 

tác PCCC. 

- Trên các tuyến ống cấp nước bố trí các trụ cứu hỏa với khoảng cách 

≤150m. 

7.4. Cấp điện 

- Tổng công suất điện dự kiến đến năm 2030 khoảng 5,35 MW. 

- Nguồn cấp điện: Nguồn điện lưới quốc gia qua tuyến 22KV từ trạm biến áp 

Biển Hồ 110/35/22KV công suất 2x40MVA, trong tương lai sẽ có thêm trạm biến 

áp 110KV Chư Păh công suất 2x25MVA. 

- Lưới điện chiếu sáng sử dụng lưới hạ thế 0,4KV đảm bảo mỹ quan đô thị, 

mức độ chiếu sáng phải đạt theo QCVN 07: 2016/BXD về hạ tầng kỹ thuật đô thị. 

Đèn chiếu sáng có thể dùng đèn cao áp thủy ngân hoặc cao áp Sodium, công suất từ 

150W đến 250W hoặc các loại đèn tiết kiệm điện. 

7.5. Hệ thống nước thải, chất thải rắn, nghĩa trang, vệ sinh môi trường 

a. Giải pháp thoát nước thải: 

- Tổng lưu lượng thoát nước thải khoảng 1.590m3/ng.đ. 

- Bố trí hệ thống thoát nước thải riêng với hệ thống thoát nước mưa. 

- Nước thải từ nhà dân, các công trình công cộng, thương mại-dịch vụ được 

xử lý sơ bộ bằng bể tự hoại trước khi theo tuyến cống đường kính từ D300 đến 

D600 thoát ra hệ thống chung để thu gom về nhà máy xử lý nước thải tập trung. 

- Xây dựng trạm xử lý nước thải tại khu vực thị trấn Phú Hòa với công xuất 

dự kiến khoảng 1.590 m3/ngđ để thu gom và xử lý nước thải trước khi xả ra môi 

trường theo quy chuẩn Việt Nam QCVN 14:2008/BTNMT. 
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b. Thoát nước bẩn sinh hoạt: Hệ thống cống thiết kế tự chảy dọc theo các 

khu nhà ở và các công trình, đổ vào tuyến cống thu nước thải chính của khu vực, 

sau đó được đưa về khu xử lý nước thải của thị trấn. 

c. Xử lý chất thải rắn: 

- Chất thải rắn được thu gom bằng cách bố trí các thùng rác dọc đường theo 

các vỉa hè, thu gom và vận chuyển đến điểm tập kết rác để phân loại rác trước khi 

vận chuyển đến bãi rác tập trung của huyện hoặc tỉnh để xử lý. 

- Chất thải rắn công nghiệp và y tế: Thu gom và xử lý theo quy định của 

ngành và lĩnh vực đặc thù. 

d. Nghĩa trang: Trong giai đoạn đến năm 2030, thị trấn vẫn sử dụng nghĩa 

trang hiện có tại khu vực làng Krái và 01 nghĩa trang nằm tại xã Hòa Phú.  

7.6. Thông tin liên lạc 

- Trên cơ sở hạ tầng thông tin liên lạc hiện có, tiếp tục xây dựng và mở rộng 

mạng băng thông rộng, triển khai mạng thông tin di động 4G và các thế hệ 5G. 

- Phát triển các điểm truy cập internet công cộng tại các địa điểm thích hợp 

như trung tâm giáo dục cộng đồng, nhà văn hóa, trường học,.. 

- Thực hiện ngầm hóa dần các hệ thống cáp quan để đảm bảo chất lượng 

dịch vụ và mỹ quan đô thị. 

7.7. Đánh giá môi trường chiến lược 

a. Nhận diện một số tác động môi trường chính có thể xảy ra trong quá trình 

phát triển đô thị giai đoạn đến năm 2030: Ô nhiễm do chất thải sinh hoạt, tiếng ồn, 

khói bụi do phát triển các khu dân cư và giao thông; ô nhiễm nguồn nước do khai 

thác quá mức nguồn nước ngầm và các tác nhân từ phát triển đô thị. 

b. Một số giải pháp kiểm soát ô nhiễm, phòng tránh, giảm nhẹ: 

- Phát triển đô thị tuân thủ quy hoạch đã được duyệt; tăng cường quản lý, 

giám sát, thực hiện hiệu quả sử dụng đất đô thị. 

- Cải tạo, xây dựng mới hệ thống thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn, 

chất thải nguy hại song song với đầu tư hệ thống cây xanh, cảnh quan đô thị. 

- Hạn chế và khoanh vùng khu vực cấm khai thác sử dụng nước ngầm, sử 

dụng nguồn nước cấp từ hệ thống cấp nước tập trung. 

- Chủ động xây dựng kế hoạch tuyên truyền và giám sát môi trường trong 

quá trình đầu tư xây dựng, thực hiện dự án hoặc sản xuất kinh doanh. 

8. Danh mục dự án ưu tiên để thực hiện Quy hoạch xây dựng đợt đầu 

đến năm 2025 

8.1. Công trình công cộng, thương mại dịch vụ: 

- Đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng để hoàn thiện hệ thống trường học. 
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- Xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ từ một phần đất Công ty Cao su 

Chư Păh. 

- Cải tạo, nâng cấp và đầu tư xây dựng một số công trình trụ sở cơ quan hành 

chính nhà nước theo vị trí đã xác định trong quy hoạch điều chỉnh. 

8.2. Công trình hạ tầng kỹ thuật: 

- Đầu tư xây dựng truyến đường Hoàng Văn Thụ (đoạn Quang Trung – 

Nguyễn Du), các đường nhánh đấu nối vào đường Phan Đình Phùng, đường giao 

thông tại khu đô thị số 2, đường quy hoạch phía Bắc đường Nguyễn Văn Linh. 

- Xây dựng mới bến xe khách với quy mô diện tích dự kiến 0,52 ha.  

- Xây dựng hệ thống cấp, thoát nước tập trung.  

- Xây dựng hệ thống điện chiếu sáng thị trấn Phú Hòa. 

8.3. Triển khai sau quy hoạch chung xây dựng: 

- Lập kế hoạch và kêu gọi đầu tư các công trình thương mại, dịch vụ, du lịch. 

- Hoàn thiện các quy hoạch chi tiết các khu dân cư trên địa bàn thị trấn. 

Điều 2. Giao UBND huyện Chư Păh phối hợp với các cơ quan liên quan 

công bố và tổ chức thực hiện quy hoạch được phê duyệt theo đúng quy định hiện 

hành. 

Điều 3. Các Ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Xây 

dựng, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Giao 

thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Thông tin và 

Truyền thông, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Bộ Chỉ 

huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Chư Păh và Thủ trưởng các 

Sở, ban ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 

- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Đ/c CT, các PCT.UBND tỉnh; 

- Các đ/c CVP và PCVP.UBND tỉnh; 

- Lưu: VT-TTTH-KTTH-CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đỗ Tiến Đông 
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