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ỦY BAN NHÂN DÂN                CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1277/QĐ-UBND                       Lâm Đồng, ngày 14 tháng 7 năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 
 Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh,  

huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

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

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật 
Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 2009; 

Căn cứ Luật Xây dựng năm 2014; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 
hoạch ngày 20/11/2018;  

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/9/2010 về 
hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị (được hợp nhất tại 
Văn bản số 06/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng); số 44/2015/NĐ-CP 
ngày 06/05/2015 về quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng (được 
hợp nhất tại Văn bản số 07/VBHN-BXD ngày 22/11/2019 của Bộ Xây dựng); số 
72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
37/2010/NĐ- CP ngày 07/4/2010 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 quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 1848/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc phê duyệt Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Lâm Đồng đến năm 2035 tầm 
nhìn đến năm 2050; 

Căn cứ Quyết định số 1454/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân 
tỉnh về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, 
huyện Đạ Tẻh đến năm 2030; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 1310/TTr-SXD ngày 
21/6/2022 về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện 
Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, 
tỉnh Lâm Đồng đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 với nội dung chủ yếu sau đây: 

1. Vị trí: thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng. 

2. Phạm vi, ranh giới: 

- Phía Bắc: giáp xã Quốc Oai và Mỹ Đức; 

- Phía Nam: giáp xã Đạ Kho và sông Đồng Nai; 
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- Phía Đông: giáp các xã: Quảng Trị, Đạ Kho và Mỹ Đức; 

- Phía Tây: giáp xã An Nhơn và sông Đồng Nai. 

3. Quy mô dân số và đất đai: 
3.1. Quy mô dân số:  

- Hiện trạng năm 2020: khoảng 16.000 người. 

- Dự báo đến năm 2030: khoảng 23.500 người (dự báo đến năm 2025 khoảng 
18.900 người); trong đó, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên và cơ học là 4,0%. 

3.2. Quy mô diện tích: 2.497 ha. 
3.3. Quy mô đất xây dựng đô thị: dự báo đến năm 2030 là 359 ha. 
4. Tính chất, chức năng đô thị: là đô thị hạt nhân của vùng huyện, là hệ thống 

đô thị vệ tinh Tiểu vùng III (theo quy hoạch vùng tỉnh Lâm Đồng); tiệm cận tiêu chí 
đô thị loại IV (năm 2035); trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, 
khoa học kỹ thuật của vùng huyện; trung tâm dịch vụ, thương mại của vùng huyện, 
đầu mối giao thương quan trọng của huyện; có vị trí an ninh quốc phòng quan trọng 
của vùng; trung tâm giao lưu kinh tế, văn hóa, thể dục thể thao của huyện Đạ Tẻh; đô 
thị đảm bảo các tiêu chí tăng trưởng xanh theo quy định. 

5. Định hướng phát triển không gian đô thị: 

Tổ chức phát triển không gian đô thị dự kiến phân thành 4 khu chức năng gắn 
với hệ thống giao thông khung đô thị. Các khu vực hiện hữu được cải tạo chỉnh trang và 
nâng cấp, các khu vực mở rộng đô thị được xây dựng đồng bộ và hiện đại. Các khu 
chức năng của đô thị được xác định cụ thể như sau: 

5.1. Khu trung tâm: 

- Quy mô: khoảng 20.000 người, diện tích 359 ha.  

- Chức năng: là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế; trung tâm thương mại, 
dịch vụ; khu dân cư hiện hữu và phát triển mới... 

- Định hướng phát triển không gian: dọc theo trục đường 30 tháng 4 là các 
công trình dịch vụ công cộng hiện hữu tương đối ổn định về mặt tổ chức kiến trúc; 
phía Đông chủ yếu là nhà ở liên kế phố kết hợp thương mại, dịch vụ. 

5.2. Khu phía Bắc Khu trung tâm: 

- Quy mô: khoảng 1.530 người, diện tích 755 ha.  

- Chức năng: là khu dân cư mật độ thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp. 

- Định hướng phát triển không gian: đối với công trình nhà ở chủ yếu là công 
trình nhà ở thấp tầng theo mô hình làng sinh thái nông nghiệp, ưu tiên quỹ đất thuận 
lợi ở các vị trí đầu mối giao thông để tổ chức công trình công cộng phục vụ cộng 
đồng; giữ gìn, tôn tạo cảnh quan các khu vực đồi núi, rừng cây tự nhiên, trồng bổ sung 
các loại cây tán lớn để cải tạo vi khí hậu. 

5.3. Khu phía Tây Khu trung tâm: 

- Quy mô: khoảng 1.250 người, diện tích 711 ha.  

- Chức năng: là khu vực phát triển mở rộng ranh giới khu trung tâm thị trấn 
(giai đoạn sau năm 2030) là khu dân cư mật độ thấp, khu vực sản xuất nông nghiệp. 
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- Định hướng phát triển không gian: chủ yếu là công trình nhà ở thấp tầng theo 
mô hình làng xóm sinh thái nông nghiệp, khai thác quỹ đất xây dựng phát triển các dự 
án khu đô thị, khu nhà ở mới với đầy đủ các khu chức năng trong tương lai. 

5.4. Khu phía Nam Khu trung tâm:  

- Quy mô: khoảng 720 người, diện tích 671 ha.  

- Chức năng: là khu dân cư mật độ thấp, khu vực chủ yếu phát triển nông nghiệp. 

- Định hướng phát triển không gian: trục chính xuyên suốt là đường Đạ Tẻh - 
An Nhơn, tổ chức mô hình nhà ở thấp tầng có mật độ thấp theo kiểu làng gắn với hình 
thức sản xuất nông nghiệp. Dành quỹ đất phát triển du lịch sinh thái - nghỉ dưỡng, 
khai thác cảnh quan ven sông Đồng Nai và suối Đạ Tẻh để thu hút các nhà đầu tư, xây 
dựng nhằm khai thác tiềm năng phát triển du lịch, dịch vụ cho khu vực. 

6. Quy hoạch sử dụng đất: 

- Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030, cụ thể:  

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%) 

I 
DIỆN TÍCH ĐẤT KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ 
THỊ (I.1+I.2) 

359 14,39 

I.1 Đất dân dụng 322 12,91 

1 Đất đơn vị ở 201,5 8,07 

2 Đất cơ quan hành chính 6,4 0,26 

3 Đất công cộng 24,6 0,99 

4 Đất thương mại dịch vụ 4,5 0,18 

5 Đất công viên cây xanh 12,5 0,50 

6 Đất giao thông  61,7 2,47 

7 Đất dự án phát triển khu nhà ở mới  10,8 0,44 

I.2 

Đất ngoài dân dụng (Đất cơ quan, trường chuyên 
nghiệp, quốc phòng, tôn giáo, cây xanh cảnh quan, 
giao thông đối ngoại, đầu mối hạ tầng, dự trữ phát 
triển (thuộc khu 3a), mặt nước) 

37 1,49 

II ĐẤT NGOÀI KHU VỰC PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ 2.138 85,61 

Tổng cộng 2.497 100,00 

(Chi tiết cơ cấu sử dụng đất theo Phụ lục kèm theo Quyết định này) 

7. Định hướng phát triển không gian và thiết kế đô thị: 
7.1. Khu vực xây dựng công trình công cộng: 

a)  Khu trung tâm Hành chính: 

- Đất trung tâm hành chính và các cơ quan, đơn vị của thị trấn có quy mô 
khoảng 7,6 ha, bao gồm các công trình, như: Huyện uỷ, Hội đồng nhân dân, Ủy ban 
nhân dân, Toà án, Viện Kiểm sát nhân dân, Công an huyện, các cơ quan, ban, ngành 
chính quyền, đoàn thể... Hiện tại được quy hoạch bố trí cơ bản tuân theo định hướng 
đồ án quy hoạch cũ, chủ yếu nằm trên trục đường 30 tháng 4.  
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- Hình khối kiến trúc của các công trình hiện trạng được xây dựng cơ bản tạo 
được sự ổn định, trang trọng cho tuyến phố khu vực trung tâm. Các công trình nhà ở 
xây dựng xen kẽ trên cùng tuyến phố, khuyến khích loại hình kinh doanh, hoạt động 
dịch vụ, thương mại nhỏ kết hợp nhà ở để tạo sự sinh động và đa dạng hơn cho khu 
chức năng hành chính của thị trấn và huyện. 

b)  Khu cây xanh, quảng trường; Khu Văn hóa, Thể dục - Thể thao:  

- Bổ sung hệ thống công viên cây xanh tập trung, chủ yếu phía Đông khu trung 
tâm giáp suối Đạ Tẻh (tổng diện tích khoảng 12,5 ha; mật độ xây dựng không quá 
05%, tầng cao không quá 01 tầng), nhằm tạo không gian mở, điểm nhấn không gian 
đô thị, cải tạo vi khí hậu cho các khu ở và đảm bảo tỷ lệ cây xanh tập trung hợp lý 
trong giai đoạn xây dựng và phát triển đô thị trong tương lai, đáp ứng chỉ tiêu cây 
xanh phục vụ cho việc nâng loại đô thị cho giai đoạn tiếp theo; tổng diện tích đất cây 
xanh quy hoạch đến năm 2030 của toàn thị trấn khoảng 12,5 ha.  

- Bố trí Khu Văn hóa, Thể dục - Thể thao, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, 
nhà thiếu nhi có quy mô diện tích khoảng 13,6 ha tiếp giáp phía Nam khu vực quy 
hoạch chi tiết khu dân cư Tổ dân phố 3a, đáp ứng yêu cầu văn hóa, thể dục thể thao 
cho người dân thị trấn cũng như tổ chức các hoạt động thi đấu thể dục thể thao cấp 
huyện trong tương lai 

c) Trung tâm Y tế: quy mô diện tích đất y tế khoảng 2,7 ha. Trong tương lai 
nâng cấp Trung tâm y tế huyện trở thành Bệnh viện đa khoa khu vực tuyến huyện để 
đảm bảo khả năng đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân trong tương lai. 

d) Trung tâm Thương mại, dịch vụ: 

- Bổ sung các khu đất dịch vụ, thương mại nhằm đáp ứng nhu cầu phục vụ, 
giao thương, trao đổi hàng hóa, du lịch cho người dân trên địa bàn huyện cũng như 
khách thập phương đến du lịch, công tác tại thị trấn. Riêng vị trí khu thương mại dịch 
vụ tại đường 30 tháng 4 theo hướng nhìn Bắc xuống Nam cần khuyến khích tăng 
chiều cao tối đa 10 tầng. 

- Chợ Đạ Tẻh sẽ tiến hành cải tạo chỉnh trang, nâng cấp thành trung tâm 
thương mại, dịch vụ hiện đại, quản lý chặt chẽ tình trạng tái lấn chiếm lòng đường, vỉa 
hè, đảm bảo yêu cầu phục vụ, tạo mỹ quan đô thị, bảo vệ môi trường và an toàn giao 
thông. Các khu đất thương mại, dịch vụ trong khu vực trung tâm đô thị khuyến khích 
đầu tư xây dựng quy mô lớn. 

- Quy mô xây dựng trung tâm thương mại, dịch vụ, diện tích khoảng 9,9 ha; 

+ Mật độ xây dựng: ≤ 70%; 

+ Tầng cao xây dựng tối đa: 10 tầng. 

đ) Trung tâm Giáo dục - Đào tạo: 

- Hệ thống công trình giáo dục khá hoàn chỉnh từ mẫu giáo, trường tiểu học, 
trung học cơ sở, trung học phổ thông đảm bảo nhu cầu trong tương lai.  

- Quy mô diện tích đất giáo dục là 14,8 ha; trong những năm tới cần tiếp tục 
đầu tư cơ sở vật chất để nâng cao chất lượng công trình, đáp ứng nhu cầu phát triển 
trong tương lai (chỉ tiêu quản lý quy hoạch kiến trúc theo TCVN, QCVN hiện hành). 

7.2. Khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung: 
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a) Bố trí khu sản xuất tiểu thủ công nghiệp tập trung có quy mô khoảng 26,4 ha 
để thu hút các nhà đầu tư có nhu cầu sản xuất kinh doanh vật liệu xây dựng, may mặc, 
thu mua chế biến nông sản,... đồng thời tạo quỹ đất để di chuyển các cơ sở sản xuất 
hiện đang tồn tại trong khu trung tâm đô thị; đảm bảo việc kiểm soát, quản lý và xử lý 
đạt chuẩn nước thải, khói bụi, tiếng ồn... 

b) Quy mô xây dựng các công trình như sau: 

- Quy mô diện tích: khoảng 26,4 ha; 

- Mật độ xây dựng: ≤ 60%; 

- Tầng cao xây dựng tối đa: 02 tầng. 

7.3. Các khu nhà ở: 

a) Khu ở chỉnh trang: đối với khu ở hiện hữu, giải pháp chủ yếu là cải tạo chỉnh 
trang kết hợp xây dựng mới, các chỉ tiêu quy hoạch kiến trúc cụ thể: 

- Mật độ xây dựng: 

+ Liên kế phố: ≤ 100%; 

+ Liên kế sân vườn: tối đa từ 80% - 90%; 

+ Nhà vườn: tối đa từ 30% - 60%. 

- Tầng cao: ≤ 05 tầng. 

b) Đối với khu dân cư mới, khu dân cư đã hình thành theo các dự án đầu tư xây 
dựng đô thị:  

- Khu đất dự án phát triển khu nhà ở mới thuộc khu vực phía Đông trung tâm 
thị trấn khoảng 11 ha, định hướng khu vực này sẽ hình thành một khu nhà ở mới, khu 
biệt thự ven sông có mật độ xây dựng không quá 60%, tầng cao từ 1 - 3 tầng; khu nhà 
ở liên kế có mật độ xây dựng không quá 80%, tầng cao từ 1 - 5 tầng.    

- Khu đất dự án phát triển nhà ở mới nằm ngoài khu trung tâm khoảng 80 ha, 
định hướng khu vực này sẽ phát triển theo các giai đoạn quy hoạch đến sau năm 2030; 
trong đó, có đầy đủ các chức năng như: giao thông nội bộ, cây xanh sân chơi trong các 
khu ở, đất các công trình dịch vụ công cộng cấp đơn vị ở và cấp đô thị, mật độ từ 60% 
- 90% và tầng cao xây dựng từ 3 - 5 tầng (tương ứng với nhà biệt thự và nhà liên kế). 

7.4. Quy hoạch phát triển dịch vụ du lịch: 

a) Bố trí quỹ đất phát triển du lịch sinh thái nghỉ dưỡng phía Nam thị trấn, tiếp 
giáp sông Đồng Nai nhằm khai thác cảnh quan ven sông cũng như không bị tác động 
từ sự náo nhiệt của khu dân cư đô thị. 

b) Chỉ tiêu quản lý quy hoạch kiến trúc: 

- Quy mô diện tích: 30,8 ha; 

- Mật độ xây dựng gộp: ≤ 25%;  

- Tầng cao công trình: ≤ 03 tầng. 

8. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật đô thị: 
8.1. San nền: thiết kế san nền theo địa hình tự nhiên, giải pháp thi công nền là 

san lập cục bộ theo tuyến đường giao thông đảm bảo độ dốc an toàn, đối với các khu 
vực xây dựng công trình chỉ tiến hành san lấp cục bộ cho từng vị trí công trình. Các 
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khu vực nhà vườn, khu cây xanh có địa hình dốc tự nhiên lớn, giữ nguyên địa hình tự 
nhiên để bảo vệ đất và chống xói mòn. 

8.2. Giao thông: trên cơ sở hệ thống khung giao thông hiện hữu, chỉnh trang, 
mở rộng một số tuyến đường, đoạn đường theo nguyên tắc hạn chế đào đắp quá lớn, 
tránh phá vỡ cảnh quan tự nhiên khu vực để tăng tính khả thi trong quá trình triển khai 
thực hiện qua hoạch và đảm bảo theo định hướng tiệm cận đạt tiêu chí đô thị loại IV, 
cụ thể: 

a) Giao thông đối ngoại: 

- Trong tương lai nâng cấp tuyến TL721 thành Quốc lộ 55B, kết nối nút giao 
cao tốc Dầu Giây - Liên Khương, hướng đi tỉnh Bình Phước, đầu tư xây dựng đạt tiêu 
chuẩn tối thiểu đường cấp III miền núi, 2 - 4 làn xe, lộ giới 27 m. 

- Đầu tư xây dựng tuyến TL725 đạt tiêu chuẩn đường cấp IV miền núi nối thị 
trấn Đạ Tẻh với xã Mỹ Đức, đi huyện Bảo Lâm, lộ giới 22 m. 

b) Đường chính khu vực: 

- Tuyến đường N7 đấu nối từ điểm giao (đường 30 tháng 4 và TL721) vào khu 
dân cư khu phố 3A đến đường D1, lộ giới 26 m. 

- Tuyến đường 3 tháng 2 nối thị trấn Đạ Tẻh với xã Đạ Kho, bắt đầu từ cầu Sắt 
đến đường DX-1, lộ giới 22 m.  

- Tuyến đường 26 tháng 3 (từ đường 30 tháng 4 đến đường N21 (đường kênh 
Nam)) được cải tạo nâng cấp, mở rộng từ đường hiện trạng, lộ giới 25 m.  

- Tuyến đường thị trấn Đạ Tẻh đi Quốc Oai nối thị trấn Đạ Tẻh với xã Quốc 
Oai, bắt đầu từ đường TL725 đến đường N21 (đường kênh Nam), được cải tạo nâng 
cấp, mở rộng từ đường hiện trạng, lộ giới 22 m. 

- Tuyến đường DX-1 (đường kênh N68) nối từ đường TL721 đến đường 
TL725, được cải tạo nâng cấp, mở rộng từ đường hiện trạng, lộ giới 22 m. 

- Tuyến đường N14 nối từ đường 30 tháng 4 đến TL721 rồi qua đến đường 
DX1’, được thiết kế mới lộ giới 22 m.  

- Tuyến đường N17 nối từ đường N15 đến đường DX3, được thiết kế mới lộ 
giới 22 m.  

- Tuyến đường N19 nối từ đường D5 đến đường DF2, được thiết kế mới lộ giới 
22 m.  

- Tuyến đường N21 (đường kênh Nam): nối từ đường N16 đến đường DX11, 
được cải tạo, nâng cấp mở rộng lộ giới 22 m (tương lai đóng vai trò là trục đường liên 
khu vực). 

- Cải tạo, nâng cấp và mở mới các tuyến đường khu vực với quy mô lộ giới phù 
hợp với quy định. 

c) Bãi đậu xe: bố trí các bãi đậu xe trong các khu đô thị, khu dân cư có quy mô 
phù hợp. Các công trình công cộng phải bố trí bãi đậu xe với quy mô theo chức năng, 
yêu cầu bên trong khuôn viên công trình. 

8.3. Cấp điện: nguồn điện cấp cho thị trấn Đạ Tẻh là lưới điện quốc gia qua 
các tuyến trung thế 22KVcủa trạm 110/22KV - Đạ Tẻh đặt tại xã An Nhơn, công suất 
40MV, thông qua đường dây 110KV Tân Phú - Đạ Tẻh - Bảo Lộc (hiện tại trên địa 
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bàn huyện có 01 trạm cắt trung thế 22kV đặt gần cầu Đạ Tẻh). Tổng dung lượng dự 
kiến  = 9.550 KVA. 

8.4. Cấp nước: nguồn nước cấp cho khu quy hoạch lấy từ nhà máy nước Đạ 
Tẻh có công suất thiết kế 3.000 m3/ngày đêm (công suất hiện đang khai thác khoảng 
1.000 m3/ngày đêm). Hiện tại cung cấp đủ nhu cầu cho thị trấn và các xã lân cận như 
xã Đạ Kho, xã Mỹ Đức. Trong các giai đoạn quy hoạch, cần nâng cấp công suất nhà 
máy nước Đạ Tẻh và xây dựng các nhà máy cấp nước, đáp ứng đủ nhu cầu cho khu 
vực đô thị và khu vực lân cận. 

8.5. Thoát nước: 
a) Thoát nước mưa: mước mưa và nước mặt được thu gom bằng hệ thống 

mương, cống dọc theo các trục đường giao thông, hướng thoát chính theo độ dốc địa 
hình tự nhiên về các hồ, suối hiện hữu. Nạo vét và cải tạo các tuyến mương cống hiện 
có dọc theo một số tuyến đường để tăng khả năng thoát nước. 

b) Thoát nước thải: quy hoạch hệ thống thoát nước thải tập trung, bao gồm: 
mạng lưới đường ống thu nước thải riêng dẫn vào trạm xử lý nước thải tập trung để xử 
lý đảm bảo yêu cầu kỹ thuật trước khi thoát ra hệ thống thoát nước của khu vực; xây 
dựng nhà máy xử lý nước thải tập trung với công suất tới năm 2030 là 2.700 m3/ngày 
đêm. 

8.6. Xử lý rác thải: 
a) Rác thải được thu gom hàng ngày và vận chuyển về khu xử lý tập trung của 

huyện để xử lý rác triệt để tránh gây ô nhiệm khu vực xung quanh. 
b) Xây dựng hoàn chỉnh hệ thống xử lý nước thải và hệ thống xử lý chất thải 

rắn y tế của trung tâm y tế, bệnh viện. 
8.7. Nghĩa Trang: 

a) Tiếp tục sử dụng các nghĩa trang tập trung đảm bảo yêu cầu vệ sinh môi 
trường theo quy hoạch. Tạm dừng hoạt động của các nghĩa trang hiện có không đảm 
bảo yêu cầu vệ sinh môi trường, trồng cây xanh cách ly đảm bảo cảnh quan. 

b) Quy hoạch khu nghĩa trang sinh thái địa táng vùng huyện tại thị trấn Đạ Tẻh 
với diện tích 20 ha, kết hợp với hỏa táng với công nghệ hiện đại, văn minh tiên tiến, 
đáp ứng nhu cầu cho dân cư thị trấn và các xã. Xây dựng nghĩa trang (quy mô khoảng 
2 - 5 ha) phục vụ các điểm dân cư không tập trung đảm bảo bán kính hoạt động theo 
quy định. 

8.8. Hệ thống thông tin liên lạc: được thiết kế đảm bảo dung lượng phục vụ 
người dân trong thị trấn cũng như các khu vực lân cận. Đầu tư đồng bộ với các đường 
cáp viễn thông, đường truyền hình cáp kết hợp đi dọc đường giao thông. 

9. Đánh giá môi trường chiến lược của đồ án quy hoạch: 

9.1. Phát triển kết cấu hạ tầng đô thị:  

a) Trong quá trình thực hiện Quy hoạch, nhiều công trình dự án sẽ được xây 
dựng như hạ tầng giao thông, đô thị, các công trình thủy lợi, cấp thoát nước, vệ sinh 
môi trường,... Quá trình xây dựng những công trình là nguồn phát sinh CTR (bùn, đất 
đá, rác thải xây dựng, dầu,…) gây tác động lớn tới môi trường. 

b) Trong quá trình xây dựng, một khối lượng đất đá lớn thường xuyên phải 
được đào xúc và vận chuyển đi nơi khác, đồng thời nhiều khối lượng đất cát và đá xây 
dựng được vận chuyển đến để san lấp mặt bằng. 

9.2. Phát triển du lịch: nguồn chất thải sẽ gia tăng từ các hoạt động du lịch và 
làm ảnh hưởng đến môi trường. 
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9.3. Về phát triển các ngành công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: trong giai 
đoạn xây dựng các hoạt động của các cơ sở tiểu thủ công nghiệp (các cơ sở sản xuất 
VLXD,…), ngành nghề thủ công của các làng nghề vào cùng một khu vực, một địa 
bàn cụ thể sẽ gây ô nhiễm môi trường. 

9.4. Về quy hoạch phát triển sản xuất nông nghiệp: quá trình thực hiện tái 
cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với biến đổi khí hậu và quy hoạch chung xây dựng 
thị trấn sẽ làm tăng diện tích và sản lượng lương thực, cây công nghiệp và cây ăn quả 
bên cạnh hiệu quả của giống và hiệu quả khoa học, công nghệ thì cũng đồng thời tăng 
lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, diệt cỏ... cho cây trồng đã làm gia tăng 
các chất ô nhiễm đưa vào môi trường đất, nước và môi trường sinh học. Ở trong đất, 
hoá chất bảo vệ thực vật sẽ biến đổi và phân tán theo nhiều con đường khác nhau, có 
thể tích lũy trong nước mặt, nước ngầm, các cặn lắng và không khí. 

9.5. Về cơ cấu sử dụng đất: trong định hướng quy hoạch phát triển thị trấn Đạ 
Tẻh đến năm 2030 sẽ có sự biến động trong cơ cấu sử dụng đất. Quá trình phát triển 
kinh tế kéo theo quá trình đô thị hóa, dân số ngày càng tăng, nhu cầu về cơ sở hạ tầng 
ngày càng đảm bảo cho các hoạt động làm chuyển dịch cơ cấu sử dụng đất, gây ảnh 
hưởng môi trường đất. 

9.6. Định hướng các biện pháp giảm thiểu tác động môi trường: 

a) Bảo vệ hệ sinh thái, động thực vật và đa dạng sinh học thông qua việc bảo 
tồn các vùng cảnh quan rừng sản xuất, bảo vệ hệ sinh thái mặt nước và ven mặt nước 
trên toàn vùng; bảo vệ hệ thống nước mặt (bao gồm hệ thống sông, suối, hồ của khu 
vực); bảo vệ nguồn nước ngầm, tránh tác động làm ô nhiễm do nước thải, chất thải 
rắn, nghĩa trang và chất hóa học dùng trong nông nghiệp. 

b) Giảm thiểu các tác động môi trường do hoạt động nông nghiệp, công nghiệp 
- tiểu thủ công nghiệp, du lịch và đô thị hóa. 

10. Các chương trình trọng điểm và dự án ưu tiên đầu tư: 
- Giai đoạn đến năm 2025: tập trung huy động các nguồn vốn đầu tư xây dựng 

đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, các khu dân cư, nhà máy cung cấp 
nước, khu xử lý nước thải tập trung, khu xử lý chất thải rắn,...để đẩy nhanh quá trình 
phát triển đô thị Đạ Tẻh tiệm cận với tiêu chí đô thị loại IV. 

- Giai đoạn 2025-2030: tiếp tục tập trung đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống 
đô thị, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, gắn kết đồng bộ hạ tầng kỹ thuật cấp 
huyện và cấp khu vực trên địa bàn thị trấn. 

11. Nguồn lực thực hiện: ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp 
khác (ODA; viện trợ quốc tế; nguồn vốn của nhà đầu tư; đóng góp của người dân,...). 

(Đính kèm Bản đồ, Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch, hồ sơ điều chỉnh 
quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh đến năm 2030, tỷ lệ 1/5.000 do Trung 
tâm Quy hoạch và Kiểm định Khánh Hòa lập, Sở Xây dựng Lâm Đồng thẩm định tại 
Văn bản số 26/SXD-QHKT ngày 01/3/2022). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh có trách nhiệm: 

1.1. Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày quy hoạch được phê duyệt, 
phải tổ chức công bố quy hoạch chi tiết được duyệt bằng nhiều hình thức (tổ chức hội 
nghị công bố; tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng; trưng bày công 
khai, thường xuyên bản vẽ tại nơi công cộng, tại cơ quan quản lý quy hoạch, xây 
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dựng, Ủy ban nhân dân thị trấn Đạ Tẻh) để các tổ chức, cơ quan, đơn vị, cá nhân có 
liên quan biết, thực hiện và giám sát việc thực hiện. 

1.2. Tổ chức thực hiện việc cắm mốc giới theo đồ án quy hoạch ngoài thực địa, 
trình thẩm định, phê duyệt theo quy định. 

1.3. Tổ chức rà soát các đồ án quy hoạch có liên quan: quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng khu chức năng,…đang triển khai thực hiện trên địa bàn thị trấn Đạ 
Tẻh đảm bảo phù hợp với quy hoạch chung thị trấn được duyệt. 

1.4. Xây dựng kế hoạch chương trình, dự án ưu tiên đầu tư triển khai thực hiện 
đồ án quy hoạch và cơ chế chính sách để thực hiện quy hoạch. 

1.5. Quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt và các quy định hiện hành 
của Nhà nước. 

2. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan, Ủy ban nhân 
dân huyện Đạ Tẻh quản lý, đôn đốc, kiểm tra và giám sát việc thực hiện đồ án quy 
hoạch được duyệt theo quy định. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 
840/QĐ-UBND ngày 12/3/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều 
chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh, tỉnh Lâm Đồng đến năm 2025. 

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc/Thủ trưởng các sở, 
ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Đạ Tẻh; Giám đốc/Thủ trưởng 
các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 
 

Trần Văn Hiệp 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Phụ lục I 
Chi tiết cơ cấu sử dụng đất thị trấn Đạ Tẻh, huyện Đạ Tẻh đến năm 2030 

(Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND 14/7/2022 của UBND tỉnh) 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 39/Ngày 27 - 7 - 2022 
 

17 

STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%) 

I Diện tích đất khu vực phát triển đô thị 359,46 14,39 

I.1 Đất dân dụng 322,40 12,91 

1 Đất đơn vị ở 201,57 8,07 

1.1 Đất ở 120,00 4,80 

1.2 
Đất công cộng trong đơn vị ở (đường nội bộ, dịch vụ 
công cộng nhóm nhà ở, bãi đỗ xe, sân chơi, cây xanh 
vườn hoa…) 

81,57 3,27 

2 Đất cơ quan hành chính 6,39 0,26 

3 Đất công cộng 24,68 0,99 

3.1 Đất giáo dục 14,60 0,58 

3.2 Đất y tế 2,69 0,11 

3.3 Đất văn hóa 1,64 0,07 

3.4 Đất quảng trường 2,37 0,09 

3.5 
Đất mục đích công cộng khác (đất trụ sở TDP, đất 
công chưa sử dụng) 

3,38 0,14 

4 Đất thương mại dịch vụ 4,50 0,18 

5 Đất công viên cây xanh 12,54 0,50 

6 Đất giao thông nội thị, bến bãi 61,79 2,47 

7 Đất dự án phát triển khu nhà ở mới  10,93 0,44 

I.2 Đất ngoài dân dụng 37,06 1,49 

1 Đất cơ quan, trường chuyên nghiệp 2,08 0,08 

2 Đất quốc phòng 3,15 0,13 

3 Đất tôn giáo 1,64 0,07 

4 Đất cây xanh cảnh quan 10,36 0,41 

5 Đất giao thông đối ngoại 12,57 0,50 

6 Đất đầu mối hạ tầng 0,06 0,00 

7 Đất dự trữ phát triển (thuộc khu 3a) 1,18 0,05 

8 Mặt nước 6,02 0,24 

II Đất ngoài khu vực phát triển đô thị 2.138,14 85,61 

1 Đất đơn vị ở 263,50 10,55 
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STT HẠNG MỤC DIỆN TÍCH (ha) TỶ LỆ (%) 

1.1 Đất ở  28,00 1,12 

1.2 
Đất công cộng trong đơn vị ở (đường nội bộ, dịch vụ 
công cộng nhóm nhà ở, bãi đỗ xe, sân chơi, cây xanh 
vườn hoa…) 

10,50 0,42 

1.3 Đất vườn xen cấy trong khu dân cư 225,00 9,01 

2 Đất hành chính 1,28 0,05 

3 Đất công cộng 16,70 0,67 

3.1 Đất giáo dục 0,21 0,01 

3.2 Đất văn hóa - thể dục thể thao 13,65 0,55 

3.3 Đất dự trữ cho mục đích công cộng 2,84 0,11 

4 Đất thương mại dịch vụ 5,37 0,22 

5 Đất sản xuất tiểu thủ công nghiệp 26,41 1,06 

6 Đất quốc phòng 15,17 0,61 

7 Đất dự án phát triển khu nhà ở mới  80,35 3,22 

8 Đất giao thông 122,63 4,91 

9 Đất nghĩa trang 34,49 1,38 

10 Đất ao, hồ, sông, suối 22,25 0,89 

11 Đất sản xuất nông nghiệp 1.431,91 57,33 

11.1 Đất trồng lúa 722,94 28,95 

11.2 Đất trồng cây 708,97 28,39 

12 Đất sản xuất lâm nghiệp 37,90 1,52 

13 Đất sản xuất vlxd, gốm 49,43 1,98 

14 Đất du lịch 30,75 1,23 

TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN TOÀN THỊ TRẤN 
(I+II) 

2.497,60 100,00 
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Phụ lục II. Bảng tổng hợp danh mục chương trình, dự án ưu tiên đầu tư giai đoạn 2021 - 2030 
(Ban hành kèm theo Quyết định số 1277/QĐ-UBND  ngày 14 tháng 7  năm 2022 cùa UBND tỉnh) 

Đơn vị tính: triệu đồng 

 
Trong đó: 

Nhu cầu bố trí vốn dự án giai 
đoạn 2021-2030 

Trong đó: NST Trong đó: 

TT Danh mục dự án 
Địa điểm 
XD 

Thời gian 
KC-HT 

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Ngân 
sách 
tỉnh 

90% 
ngân 
sách 
tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 
và 

vốn 
khác 

Lũy kế 
vốn đã 
bố trí 
đến 
năm 
2021 

Tổng số 

Bố trí 
giai 

đoạn 
2021-
2025 

giai 
đoạn 
2025-
2030 

Vốn bố 
trí năm 

2022 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 Tổng cộng .  1.335.449 642.919 984.385 0 204.619 888.421 888.421 84.000 78.731 

A Ngân sách huyện       35.619 26.181 26.181 15.000 23.231 

 I   
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 2021-
2025   58.850    35.619 23.231 23.231 0 23.231 

     1   NCMR đường nội thị đoạn qua TDP 6A, 6B TT Đạ Tẻh TT Đạ Tẻh 2019-2021 14.900    14.719 181 181  181 

     2   Khu căn cứ hậu cần kỹ thuật huyện Đạ Tẻh TT Đạ Tẻh 2020-2022 14.500    5.400 9.100 9.100  9.100 

     3   Đường GT từ TDP 4A đi TDP 4C TT Đạ Tẻh TT Đạ Tẻh 2020-2022 14.950    5.000 9.950 9.950  9.950 

     4   Lát gạch vỉa hè, đường điện chiếu sáng đường 725 nội thị TT Đạ Tẻh 2020-2022 14.500    10.500 4.000 4.000  4.000 

 II  Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025        2.950 2.950 15.000  
     5   Xây dựng phòng đọc thư viện huyện  TT Đạ Tẻh 2021-2025      500 500   

     6   
Sửa chữa, nâng cấp, sơn lại các phòng làm việc tại 
TTVH  

TTVH 2021-2025      950 950   

     7   
Xây dựng lắp đặt hệ thống dụng cụ thể dục ngoài trời tại 
Quảng trường huyện 

TT Đạ Tẻh 2021-2025      1500 1.500   

     8   Nâng cấp đường giao thông TDP 2A thị trấn Đạ Tẻh            
     9   Đường DX-3, DX-8, DF-2 (giai đoạn 2025-2030)          15.000  
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Trong đó: 

Nhu cầu bố trí vốn dự án giai 
đoạn 2021-2030 

Trong đó: NST Trong đó: 

TT Danh mục dự án 
Địa điểm 
XD 

Thời gian 
KC-HT 

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Ngân 
sách 
tỉnh 

90% 
ngân 
sách 
tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 
và 

vốn 
khác 

Lũy kế 
vốn đã 
bố trí 
đến 
năm 
2021 

Tổng số 

Bố trí 
giai 

đoạn 
2021-
2025 

giai 
đoạn 
2025-
2030 

Vốn bố 
trí năm 

2022 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

B Ngân sách tỉnh   652.369 642.919 573.778 0 169.000 428.360 428.360 69.000 55.500 

I 
Các dự án chuyển tiếp hoàn thành giai đoạn 2021-
2025   328.669 319.219 280.958 0 169.000 135.540 135.540 0 45.500 

1 
Xây dựng tuyến kênh kết hợp đường giao thông nội đồng 
Bàu Cỏ giai đoạn II 

Đạ Tẻh 2017-2019 14.500 14.500 13.050  14.000 500 500   

2 
Đường giao thông đi từ trung tâm TT Đạ Tẻh vào khu 
đồng bào dân tộc thiểu số  TDP3, TDP7- thị trấn Đạ Tẻh 

Đạ Tẻh  8.700 8.700   8.000 700 700   

3 Đường 26/3 vào kênh Nam, huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh 2017 39.994 39.994 35.995  35.000 4.990 4.990   

4 
Đường từ thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi trung tâm xã An 
Nhơn giai đoạn 2 

Đạ Tẻh 2017 60.225 60.225 54.203  54.000 6.000 6.000   

5 
Xây dựng tuyến đường từ đường 26/3 đi đường ĐT 725 
thị trấn Đạ Tẻh 

Đạ Tẻh 2017 26.400 26.400 23.760  23.000 3.400 3.400   

6 
Xây dựng đường giao thông đi từ đường 3/2 đến đường 
26/3, TT Đạ Tẻh tuyến nhánh 1, nhánh 2  

Đạ Tẻh  45.000 45.000 40.500  10.000 30.500 30.500  15.000 

7 Hệ thống thoát nước thị trấn Đạ Tẻh  Đạ Tẻh  60.000 60.000 54.000  13.000 41.000 41.000  17.500 

8 
Kè chống sạt lở sông Đạ Tẻh đoạn từ cầu Sắt Đạ Tẻh đến 
đường ĐT 721, xã Đạ Kho huyện Đạ Tẻh 

Đạ Tẻh  29.500 29.500 26.550  7.000 19.550 19.550  8.000 

9 Nhà làm việc HĐND-UBND TT Đạ Tẻh Đạ Tẻh  20.000 20.000 18.000  1.000 18.000 18.000   

10 
Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Đạ Tẻh đoạn qua TDP 
3A, Thị trấn Đạ Tẻh 

Đạ Tẻh  14.900 14.900 14.900  4.000 10.900 10.900  5.000 

11 Đường từ thị trấn Đạ Terh vào nghĩa trang TDP 7 Đạ Tẻh 2021-2025 9.450         
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Trong đó: 

Nhu cầu bố trí vốn dự án giai 
đoạn 2021-2030 

Trong đó: NST Trong đó: 

TT Danh mục dự án 
Địa điểm 
XD 

Thời gian 
KC-HT 

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Ngân 
sách 
tỉnh 

90% 
ngân 
sách 
tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 
và 

vốn 
khác 

Lũy kế 
vốn đã 
bố trí 
đến 
năm 
2021 

Tổng số 

Bố trí 
giai 

đoạn 
2021-
2025 

giai 
đoạn 
2025-
2030 

Vốn bố 
trí năm 

2022 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

II Các dự án dự kiến khởi công mới 2022   62.000 62.000 55.800 0 0 55.800 55.800  10.000 

12 Cầu Thôn 7 thị trấn Đạ Tẻh đi Mỏ Vẹt xã Đạ Kho  Đạ Tẻh  62.000 62.000 55.800   55.800 55.800  10.000 

13 
Nạo vét, chống ngập úng suối Đạ R'mis cho khu vực 
huyện Đạ Tẻh 

Đạ Tẻh  42.000 42.000 37.800   37.800 37.800   

14 Nhà văn hoá thiếu nhi huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh  35.000 35.000 31.500   31.500 31.500   

III 
Các dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 đề xuất 
mới 

.  261.700 261.700 237.020 0 0 237.020 237.020   

15 Xây dựng kho lưu trữ hồ sơ huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh  14.900 14.900 13.410   13.410 13.410   
16 Xây dựng hội trường phục vụ HU, HĐND, UBND huyện Đạ Tẻh  20.000 20.000 18.000   18.000 18.000   
17 Đường DF3 từ TDP4A đi TDP4C TT Đạ Tẻh Đạ Tẻh  22.000 22.000 19.800   19.800 19.800   
18 Đường DX5 TDP 6B TT Đạ Tẻh Đạ Tẻh  14.900 14.900 13.410   13.410 13.410   

19 
Đường DF1 và DX7 đoạn qua KDC TDP 4A, 4B TT Đạ 
Tẻh 

Đạ Tẻh  25.000 25.000 22.500   22.500 22.500   

20 Xây dựng hồ cảnh quan huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh  60.000 60.000 54.000   54.000 54.000   
21 Sân vận động huyện Đạ Tẻh Đạ Tẻh  45.000 45.000 40.500   40.500 40.500   

22 
Nâng Cấp hệ thống chiếu sáng đường Phạm Ngọc Thạch 
(đoạn ngã ba đường 3 tháng 2 đến hết thị trấn ĐạTẻh)  

Đạ Tẻh  14.900 14.900 14.900   14.900 14.900   

23 
Nâng cấp mặt đường, vỉa hè, điện chiếu sáng đường 30/4 
và đường 3/2 (đoạn từ đường 30/4 đến chợ Đạ Tẻh), thị 
trấn Đạ Tẻh. 

Đạ Tẻh  45.000 45.000 40.500   40.500 40.500   
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Trong đó: 

Nhu cầu bố trí vốn dự án giai 
đoạn 2021-2030 

Trong đó: NST Trong đó: 

TT Danh mục dự án 
Địa điểm 
XD 

Thời gian 
KC-HT 

Tổng số 
(tất cả 

các 
nguồn 
vốn) 

Ngân 
sách 
tỉnh 

90% 
ngân 
sách 
tỉnh 

Ngân 
sách 

huyện 
và 

vốn 
khác 

Lũy kế 
vốn đã 
bố trí 
đến 
năm 
2021 

Tổng số 

Bố trí 
giai 

đoạn 
2021-
2025 

giai 
đoạn 
2025-
2030 

Vốn bố 
trí năm 

2022 

1 2 3 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

IV Các dự án khởi công giai đoạn 2025-2030 đề xuất mới Đạ Tẻh         69.000  
24 Đường DX5  Đạ Tẻh         25.000  
25 Đường DX7 và NF-1 Đạ Tẻh         20.000  
26 Đường Kênh bàu cỏ Đạ Tẻh         24.000  
C NGÂN SÁCH TRUNG ƯƠNG   624.230 0 410.607 0 0 436.830 436.830   
I Dự án khởi công mới giai đoạn 2021-2025 đề xuất mới   624.230 0 410.607 0 0 436.830 436.830   
1 Kè chống sạt lở trên sông Đạ Tẻh,  thị trấn Đạ tẻh  Đạ Tẻh  262.230  236.007   262.230 262.230   

2 
Xây dựng khu dân cư TDP 3A gắn với xây dựng chợ Đạ 
Tẻh 

Đạ Tẻh  194.000  174.600   174.600 174.600   

3 Đường nội thị giai đoạn 3 Đạ Tẻh  168.000         
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