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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN AN LÃO 
 

Số:        /QĐ-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Lão, ngày       tháng  12  năm 2019 
 

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v  phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500  

Công trình: Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại khu vực Hóc Đèn  
                                                                                     

 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN AN LÃO 

 

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

 Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Luật sửa đổi, bổ sung một 

số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch;  

Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về 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 về việc 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 Nghị định 72/2019/NĐ-CP về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 về việc lập, thẩm định, phê 

duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 

năm 2015 quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 4021/QĐ-UBND ngày 16/12/2019 của UBND huyện 

An Lão về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ 

lệ  1/500 Bãi chôn lấp chất thải rắn tại khu vực Hóc Đèn. 

Căn cứ Công văn số 2617/SXD-QHKT ngày 26/12/2019 của Sở Xây dựng 

tỉnh Bình Định “V/v ý kiến nội dung đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 xây dựng 

bãi chôn lấp rác thải rắn tại khu vực Hóc Đèn”. 

Xét đề nghị của Phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện An Lão số 190/TTr-

PKT&HT ngày 30/12/2019. 

QUYẾT ĐỊNH 

 

Điều 1: Phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng công trình với các nội 

dung chủ yếu như sau: 

1. Tên đồ án:  Xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn tại khu vực Hóc Đèn. 
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2. Phạm vi ranh giới và quy mô quy hoạch xây dựng 

a. Phạm vi nghiên cứu: Khu quy hoạch xây dựng bãi chôn lấp chất thải rắn 

thuộc thôn 04, xã An Hưng, huyện An Lão, tỉnh Bình Định, giới cận cụ thể như 

sau:  

- Phía Đông giáp: Đường vào khu sản xuất ( nhánh 04) 

- Phía Tây giáp: Đất rừng sản xuất  

- Phía Bắc giáp: Đất rừng sản xuất và suối  

- Phía Nam giáp: Đất rừng sản xuất 

b. Tổng diện tích quy hoạch: 5,85 ha. 

3. Tính chất và mục tiêu quy hoạch 

- Giảm thiểu các vấn đề ô nhiễm vệ sinh môi trường. Phù hợp với quy hoạch 

chất thải rắn Bình Định đến năm 2020. Làm cơ sở cho việc quản lý chất thải rắn 

trên địa bàn toàn tỉnh Bình Định đến năm 2020, để triển khai lập dự án đầu tư xây 

dựng và các bước tiếp theo về đầu tư xây dựng. 

- Xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị cho thị trấn An Lão và 06 xã lân cận 

gồm: xã An Hòa, An Tân, An Trung, An Quang, An Hưng, An Dũng. 

- Xử lý CTR công ngiệp không nguy hại cho CCN Gò Bùi, CCN Gò cây 

Duối, CCN Gò Núi 1 và CCN Nam Gò Bùi. 

- Xử lý chất thải rắn y tế thông thường trên địa bàn huyện. 

4. Nội dung quy hoạch  

a. Quy hoạch sử dụng đất 

Khu đất quy hoạch phân ra thành các loại đất:  

- Đất ô chôn lấp 

- Đất khu xử lý nước thải 

- Đất khu điều hành 

- Đất khu lò đốt 

- Đất cây xanh, cây xanh cách ly 

- Đất giao thông 

- Đất hạ tầng kỹ thuật 

BẢNG CÂN BẰNG SỬ DỤNG ĐẤT  

STT HẠNG MỤC Ký hiệu 
DIỆN TÍCH 

m2 Tỷ lệ % 

1 Diện tích đất ô chôn lấp   23.368,17 39,9 

+ Diện tích ô chôn lấp số 1 OCL1 11.042,28   

+ Diện tích ô chôn lấp số 2 OCL2 12.325,89   
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2 Diện tích khu điều hành KDH 1.360,58 2,32 

3 Diện tích khu xử lý nước rỉ rác   4.144,21 7,08 

+ Bể thu gom và trạm xử lý XL1 1.500,21   

+ Bãi lọc trồng cây và hồ chứa nước XL2 2.644,00   

4 Khu tập kết rác   1.319,98 2,25 

+ Khu tập kết rác 1 TKR1 659,99   

+ Khu tập kết rác 1 TKR2 659,99   

5 Mương cải tạo suối CTS 1.969,40 3,36 

6 Khu lò đốt rác LD 881,96 1,51 

7 Diện tích đất giao thông, bờ bao   5.502,73 9,4 

8 Diện tích cây xanh, ta luy    20.018,83 34,18 

  Tổng diện tích đất quy hoạch   58.565,87 100 

b. Quy hoạch chi tiết các công trình phụ trợ 

- Khu điều hành (Ký hiệu: KDH): 

Khu điều hành bố trí ở phía Nam khu quy hoạch, ngay vị trí đường vào khu 

chôn lấp gồm các hạng mục như nhà điều hành, nhà bảo vệ, nhà xe, cây xanh và 

giao thông, … 

- Khu bãi tập kết, phân loại rác và rửa xe (Ký hiệu: TKR1, TKR2): 

Bãi tập kết và phân loại rác được đặt tại góc phía Tây Nam của ô chôn lấp 

OCL1, OCL2. 

Rác thải sinh hoạt được tập kết và tổ chức phân loại thành rác hữu cơ và rác 

vô cơ. Rác hữu cơ làm phân bón, rác vô cơ (chai, lọ, ni lông, gạch đá…) mang 

chôn lấp. 

- Khu lò đốt (Ký hiệu: LD): 

Vị trí đặt tại góc phía Bắc khu quy hoạch dự kiến bố trí nhà chứa, phân loại, 

phơi rác, lò đốt và hệ thống xử lý, bể cấp nước,… 

- Các giếng quang trắc nước ngầm: 

Bố trí 04 giếng quang trắc môi trường có đường kính giếng D = 

(150÷200)mm, chiều sâu giếng H = (15÷20)m. Giếng được bố trí  theo hướng dòng 

chảy từ phía thượng lưu đến hạ lưu, 01 giếng được đặt phía thượng lưu, 03 giếng 

đặt phía hạ lưu. 

5. Các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật 

5.1. Khu điều hành (ký hiệu KĐH) 

- Mật độ xây dựng: 40%  

- Tầng cao: 01 tầng 

- Khoảng lùi: lùi từ 3,0 đến 6,0m tùy thuộc vào từng vị trí. 

5.2.Cụm bể gom và trạm xử lý (ký hiệu XL1) 
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- Mật độ xây dựng: 40%  

- Tầng cao: 01 tầng 

- Khoảng lùi: lùi từ 3,0 tùy thuộc vào từng vị trí. 

5.3.Khu lò đốt rác (ký hiệu LĐ) 

- Mật độ xây dựng: 40%  

- Tầng cao: 01 tầng 

- Khoảng lùi: lùi từ 3,0 tùy thuộc vào từng vị trí. 

5.4.Chỉ tiêu hạ tầng kỹ thuật: 

- Giao thông: 

+ Độ dốc dọc đường tuỳ thuộc vào địa hình. 

+ Độ dốc ngang đường: i = 2%. 

+ Chiều rộng 1 làn xe: b = 3,5m. 

- San nền: 

+ Đắp đất hệ số đầm nén: k = 0,9. 

+ Mặt đường đầm nén: k = 0,95. 

- Cấp nước: 

+ Nước sinh hoạt: 150 lít/người-ng.đ 

- Thoát nước thải và chất thải rắn: 

+ Thoát nước thải: 80% tiêu chuẩn cấp nước sinh hoạt. 

+ Chất thải rắn: 0,9kg/người-ngày. 

- Cấp điện: 

+ Phụ tải điện công trình công cộng: tối thiểu đạt 30w/m².sàn. 

6. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

 a. Quy hoạch chiều cao và san nền 

Độ dốc đáy ô chôn lấp thấp nhất là 1%, độ dốc tối đa của thành bên ô chôn 

lấp là 46,5% (hệ số mái dốc m=2). Hướng dốc chính của đáy ô chôn lấp từ Bắc vào 

Nam, Đông sang Tây , cao độ đáy ô chôn lấp thấp nhất 120,0m; cao độ cao nhất 

160,0m. 

- Khu điều hành (KDH): Cao độ san nền +120,0m. 

- Khu xử lý nước rỉ rác:  

+ Khu xử lý 01 (XL1): Cao độ san nền +120,5m. 

+ Khu xử lý 02 (XL2): Cao độ san nền +119,0m. 

- Khu lò đốt (LD): Cao độ san nền +170,0m. 

b. Quy hoạch mạng lưới giao thông 

- Đường giao thông chính:  
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+ Đường ĐS1 lộ giới 6,50m (1,5-3,5-1,5m), kết nối từ ngoài dẫn vào đến 

khu tập kết rác số 1. 

+ Đường ĐS2 lộ giới 6,25m (1,5-3,5-1,25m), tiếp nối từ khu tập kết rác số 1 

đến khu tập kết rác số 2. 

- Đường giao thông nội bộ: Giao thông nội bộ giữa các khu và giao thông 

phân cách giữa các ô chôn lấp có lộ giới 3,0m. 

c. Quy hoạch cấp nước 

- Nguồn cấp nước sinh hoạt dự kiến được lấy hệ thống nước sạch nông thôn, 

bố trí đường ống chạy dọc theo đường từ ngoài vào Bãi chôn lấp CTR. Trước mắt 

sử dụng giếng khoan hoặc giếng khơi tại mép suối Tre cách Bãi chôn lấp CTR 

khoảng 200m về phía Đông Nam. 

- Tổng công suất là Q =160,0m³/ngày,đêm.  

d. Quy hoạch cấp điện 

- Nguồn điện: Dự kiến vị trí đấu nối tại trạm biến áp của nhánh rẽ trạm biến 

áp Hóc Đèn cách công trình khoảng 2,5Km về phía Tây Nam. 

- Trạm biến áp: Tổng công suất 65KW, dự kiến bố trí 01 trạm biến áp công 

suất 75kVA đặt cạnh khu điều hành. 

- Lưới 22KV: Đường dây 22KV đi nổi dọc theo tuyến đường từ ngoài vào 

khu quy hoạch cấp điện cho các phụ tải của toàn khu. 

- Lưới 0.4 KV và chiếu sáng: Đi chung trụ BTLL của đường dây trung thế 

để chiếu sáng đường giao thông và trụ BTLL 8,4m đi ven các bờ taly bãi chứa rác 

chiếu sáng nội bộ. 

e. Quy hoạch thoát nước mưa 

Hệ thống thoát nước mưa gồm có hệ thống mương cách ly và hệ thống thoát 

nước nội bộ: 

- Hệ thống mương cách ly:  

Mương cách li phía Tây Bắc được cải tạo từ suối hiện trạng, có bề rộng 

10,0m thu nước từ khu vực núi phía Tây và Tây Bắc đổ xuống. Đối với hệ thống 

kè bảo vệ cần có các giải pháp thiết kế để chống sói lở và rò rỉ nước rác ra môi 

trường bên ngoài. 

Mương cách ly phía Đông và Đông Nam có mặt cắt ngang hình thang và 

hình chữ nhật bằng bê tông và đá chẻ xây vữa (B+b)xh= (0.3+0.9)x0.3m, đón nước 

từ khu vực phía Đông và phía Đông Bắc chảy xuống. 

- Hệ thống thoát nước nội bộ: 

+ Hệ thống thoát nước mưa nội bộ:   

Hệ thống thoát nước mưa nội bộ được xây dựng để thoát nước mưa cho các 

khu chức năng và đấu nối thoát nước nội bộ của khu điều hành, xử lý rác và hồ 
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sinh thái không cho nước từ trên các sườn ta luy đổ lên mặt nền. Mặt cắt hở hình 

chữ nhật kích thước B=300mm – 500mm, độ dốc đáy cống i=0.5-1%. 

+ Hệ thống thoát nước mưa trong ô chôn lấp được thiết kế theo hình thức tự 

chảy. Sử dụng ống HDPE, đường ống 200mm - 300mm, độ dốc đáy cống tối thiểu 

i=1%, bố trí các hố ga đấu nối BTCT cách khoảng 50m, dẫn nước đấu nối với 

mương thoát nước nằm phía Tây Bắc Bãi chôn lấp CTR. 

+ Hệ thống thoát nước ngầm: 

Các lô chôn lấp rác và toàn bộ khu chứa rác sau khi xây dựng hoàn thành sẽ 

phủ trên mặt đất của khu trữ rác lớp chống thấm không cho nước rác thấm vào 

lòng đất, nhưng nước ngầm bên dưới lớp chống thấm sẽ bị ngăn do lớp chống thấm 

chặn lại. Do đó 2 bên tuyến cống thoát nước mặt trong bãi rác cần bố trí đường ống 

có đục lỗ D =150mm có bố trí lớp lọc ngược bao quanh ống để thu nước ngầm từ 

sườn núi đổ xuống, hệ thống thoát nước ngầm được bố trí theo chu vi chân của ô 

chôn lấp, thu nước và dẫn đấu nối với hệ thống thoát nước mưa trong ô chôn lấp 

thoát ra bên ngoài. 

Vị trí các cửa xả phía Tây và Tây Nam, thoát ra suối sau đó đổ ra sông. 

f. Quy hoạch hệ thống thu gom nước rác 

Hệ thống thu gom nước rỉ rác được thiết kế theo phương pháp tự chảy, 

đường ống được đặt trong tầng thu nước rác đáy ô chôn lấp. 

- Đường ống chính: Đường ống chính bằng HDPE, đường kính D200-

300mm đặt dọc tuyến thấp nhất của các lô chôn lấp rác. Độ dốc tối thiểu i=0,01 

dẫn về trạm xử lý nước thải.  

- Hệ thống đường ống nhánh: Đường ống nhánh đặt trong các ô chôn lấp rác 

để nhận nước rác dẫn về đường ống chính. Đường kính ống nhánh D200 mm có 

đục lỗ (10÷20)mm, tỷ lệ lỗ chiếm 15% diện tích bề mặt ống. Để tách nước mưa và 

nước rác cũng sử dụng đường ống nhánh dẫn nước về các hố ga có bố trí van chia 

nước. 

g. Thiết kế hệ thống thu gom khí gas 

- Hệ thống thu gom khí gas được bố trí thành mạng lưới hình tam giác đều, 

khoảng cách giữa các ống thu khí khoảng 50m. Các ống thu gom được lắp đặt 

trong quá trình vận hành, nối ghép nâng cao theo độ cao vận hành của bãi rác.  

- Cấu tạo giếng thu khí gas: Đường kính ống  D150mm, đục lỗ chiếm 20% 

diện tích bề mặt ống, xung quanh ống được bọc đá 4x6 dày 0,4m. 

- Tùy theo diện tích rác của từng thời kỳ mà quyết định số lượng giếng thu 

khí gas, trung bình 5 giếng /ha. 

- Khí gas thu được đốt tại chỗ hoặc phát điện giảm khí thải gây hiệu ứng nhà 

kính, tham gia dự án mua bán giảm phát thải khí Cacbon (CO2). 
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h. Trạm xử lý nước rỉ rác. 

- Vị trí: đặt phía Nam khu quy hoạch, có cao độ +120,5m; thấp hơn so với ô 

chôn lấp. 

- Công suất tính toán: 32 m3
/ngày. 

- Nguồn tiếp nhận nước rác sau xử lý là suối cải tạo chỉnh dòng nằm ở phía 

Tây của Bãi chôn lấp CTR. 

- Chất lượng nước rác sau xử lý nằm trong giới hạn cho phép của cột B2 

theo QCVN 25:2009/BTNMT. 

7. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch: Kèm theo hồ sơ đồ án quy 

hoạch 

Điều 2: Tổ chức thực hiện: 

1. Đồ án này làm căn cứ để quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư xây dựng theo 

đúng quy định hiện hành của Nhà nước. 

2. Cơ quan tổ chức lập đồ án quy hoạch (Phòng Tài nguyên và Môi trường 

huyện An Lão) tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch, cắm mốc ranh quy 

hoạch và nộp lưu trữ đồ án quy hoạch theo quy định và tổ chức thực hiện các bước 

tiếp theo để đầu tư xây dựng hạ tầng khu dân cư theo quy hoạch đã được duyệt.  

3. Giao các phòng: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính – Kế hoạch, UBND 

xã An Hưng và các đơn vị liên quan theo chức năng nhiệm vụ của mình, chịu trách 

nhiệm hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, đầu tư và thực hiện 

các thủ tục về đầu tư, xây dựng, đất đai theo đúng quy định hiện hành của Nhà 

nước. 

Điều 3: Chánh Văn phòng UBND huyện, Trưởng phòng Tài nguyên và Môi 

trường, Tài chính – Kế hoạch, Chủ tịch UBND xã An Hưng và Thủ trưởng các cơ 

quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 

 

  Nơi nhận:                  CHỦ TỊCH  
- Như Điều 3;                                                                                                            

- CT, PCT UBND huyện;                                     

- Lưu: VT                     
 

 

               Phạm Văn Nam 
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