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PHẦN I 
 LÝ DO VÀ SỰ CẦN THIẾT LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 
I. Lý do, sự cần thiết lập quy hoạch chi tiết: 

        Kon Rẫy là huyện miền núi cao, nằm ở phía Đông tỉnh Kon Tum, được thành 
lập trên cơ sở các xã tách ra từ huyện Kon Plông (cũ) theo Nghị định số 14/NĐ-
CP ngày 31-1-2002 của Thủ tướng Chính phủ.  
 Kon Rẫy có diện tích tự nhiên toàn huyện là 913 km21 với 07 đơn vị hành 
chính gồm 01 thị trấn (Đăk Rve) và các xã: Tân Lập, Đăk Ruồng, Đăk Tơ Re, Đăk 
Tơ Lung, Đăk Kôi và Đăk Pne. Kon Rẫy được biết đến là mảnh đất của những 
dòng sông, con suối, thác nước mang vẻ đẹp nguyên sơ, quyến rũ,  cùng với bề 
dày văn hóa truyền thống của đồng bào Ba Na, Xơ Đăng.   
 Thị trấn Đăk Rve được thành lập từ năm 1996 đến năm 2002, Đăk Rve là thị 
trấn huyện lỵ huyện KonPlông (cũ). Năm 2002, huyện Kon Rẫy được thành lập 
trên cơ sở tách từ huyện KonPlông (cũ), thị trấn Đăk Rve là thị trấn huyện lỵ 
huyện Kon Rẫy.  

 Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tỉnh ủy Kon Tum tại Thông báo số 787-
TB/TU ngày 03/08/2005 kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc chuyển 
Trung tâm hành chính của huyện Ngọc Hồi về phía Bắc thị trấn PleiKần và quy 
hoạch thị trấn Đăk Ruồng – Tân Lập thành thị trấn huyện lỵ của huyện Kon Rẫy. 
Đến tháng 7 năm 2012, Trung tâm Chính trị - Hành chính của huyện Kon Rẫy 
được chuyển về khu vực xã Tân Lập và Tân Lập theo Đồ án quy hoạch chung thị 
trấn huyện lỵ Kon Rẫy (Khu vực Đăk Ruồng-Tân Lập) được UBND tỉnh phê 
duyệt tại Quyết định số 203/QĐ-UBND, ngày 21/2/2006. Sự kiện này đã làm thay 
đổi tính chất của đô thị thị trấn Đăk Rve, vai trò của đô thị không còn vai trò là 
trung tâm huyện lỵ mà trở thành trung tâm phát triển vùng phía Đông của huyện 
Kon Rẫy. 

Trên cơ sở đó, năm 2017, UBND huyện đã tổ chức điều chỉnh quy hoạch 
chung thị trấn Đăk Rve đến năm 2025 để phù hợp với tính chất mới và đã được 
UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-UBND ngày 10/7/2017. Sau khi 
quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve đến năm 2025 được phê duyệt, do khó khăn về 
nguồn kinh phí, do vậy đến nay chưa triển khai thực hiện việc lập quy hoạch chi 
tiết nên rất khó khăn cho công tác quản lý xây dựng theo quy hoạch. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Kế hoạch số 859/KH-UBND, ngày 
21/3/2020 giao các UBND huyện, thành phố: “Trước mắt tổ chức lập quy hoạch 
chi tiết tối thiểu đạt 50% so với quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu (đối 
với tất cả các đô thị); phấn đấu đạt phủ kín 100%, phù hợp với nguồn lực thực 
hiện của địa phương’’. Đồng thời, để có cơ sở quản lý phát triển đô thị, triển khai 
các dự án đầu tư, cấp giấy phép xây dựng,… việc nghiên cứu lập quy hoạch chi 
tiết (tỷ lệ 1/500) khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy là hết sức 

                                                

1 Theo số liệu thống kê huyện Kon Rẫy năm 2019 



QHCT (tỷ lệ 1/500) khu vực trung tâm thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, tỉnh Kon Tum. 		2021	
 

Đơn vị lập: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng Trần Thạch 2 

 

cần thiết để phân chia và xác định chỉ tiêu sử dụng đất quy hoạch đô thị, yêu cầu 
quản lý kiến trúc, cảnh quan của từng lô đất; bố trí công trình hạ tầng kỹ thuật, 
công trình hạ tầng xã hội nhằm cụ thể hoá nội dung của quy hoạch chung đã được 
phê duyệt. 

II. Mục tiêu  
- Cụ thể hoá định hướng điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve đến 

năm 2025. 
- Làm cơ sở quản lý đô thị theo quy hoạch và thu hút đầu tư phát triển khu 

vực.  
- Là cơ sở pháp lý cho việc lập các dự án đầu tư xây dựng, cấp giấy phép 

xây dựng và quản lý xây dựng theo quy hoạch được duyệt. 
 

PHẦN II.  
CƠ SỞ PHÁP LÝ VÀ PHẠM VI RANH GIỚI 
KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH CHI TIẾT 

I.  CƠ SỞ PHÁP LÝ 
1. Các cơ sở pháp lý 
- Luật quy hoạch đô thị, ngày 17/6/2009; 
- Luật xây dựng năm 2014; 
- Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch 

năm 2018; 
- Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của Chính Phủ về hướng 

dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị; 
-  Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ sửa đổi sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP, ngày 07/4/2010 của 
Chính Phủ về hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và 
Nghị định số  44/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 quy định chi tiết một số nội 
dung về quy hoạch xây dựng. 

- Thông tư số 12/2016/TT-BXD, ngày 29/6/2016 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; 

- Thông tư số 01/2016/TT-BXD, ngày 01/02/2016 của Bộ Xây dựng về ban 
hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Các công trình hạ tầng 
kỹ thuật”, mã số QCVN 07:2016/BXD; 

- Thông tư số 20/2019/TT-BXD ngày 31/12/2019 của Bộ Xây dựng hướng 
dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị; 
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- Quyết định số 646/QĐ-UBND, ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Kon Tum  
phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, 
tỉnh Kon Tum đến năm 2025;   

- Quyết định số 1363/QĐ-UBND ngày 04 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất huyện Kon Rẫy đến 
năm 2020; 

- 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 19/5/2021 
của Bộ Xây dựng; 

- Thông tư số 06/2013/TT-BXD ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng 
dần về nội dung thiết kế đô thị; Thông tư số 16/2013/TT-BXD ngày 16/10/2013 
của Bộ Xây dựng sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 06/2013/TT-BXD 
ngày 13/5/2013 của Bộ Xây dựng hướng dần về nội dung thiết kế đô thị; 

- Văn bản số 1784/VP-HTKT ngày 28/8/2017 của Văn phòng UBND tỉnh 
về việc lập quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy; 

- Quyết định số 180 /QĐ-UBND ngày 12 /05/2020 của UBND huyện Kon 
Rẫy về việc giao kinh phí lập Quy hoạch chi tiết thị trấn Đăk Rơ Ve, huyện Kon 
Rẫy. 

- Quyết định số 352/QĐ-UBND ngày 10/08/2020 của UBND huyện Kon 
Rẫy về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết (tỉ lệ:1/500) khu vực trung 
tâm thị trấn Đăk RVe, huyện Kon Rẫy. 

- Các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn xây dựng Việt Nam hiện hành. 
2.  Các nguồn tài liệu, số liệu: 
- Bản đồ điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Đăk Rve, huyện Kon Rẫy, 

tỉnh Kon Tum đến năm 2025 được phê duyệt tại Quyết định số 646/QĐ-UBND, 
ngày 10/7/2017 của UBND tỉnh Kon Tum.   

- Bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500 của khu vực lập quy hoạch (được đo vẽ sau 
khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt); 

- Các số liệu, tài liệu về khí tượng, thủy văn, địa chất; số liệu hiện trạng 
kinh tế, văn hóa, xã hội và các số liệu khác có liên quan đến khu vực quy hoạch 
(được điều tra sau khi nhiệm vụ quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt). 

II. PHẠM VI RANH GIỚI, DIỆN TÍCH KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH 
CHI TIẾT 

1. Phạm vi ranh giới 
Khu vực lập Quy hoạch chi tiết thuộc khu vực phía Bắc Sông Đăk Pne thị 

trấn Đăk Rve. Ranh giới cụ thể như sau: 
- Phía Bắc giáp    : Đất trồng cây lâu năm và đường quy hoạch; 
- Phía Nam giáp  : Sông Đăk Pne;  
- Phía Đông giáp : Đường nối qua Cầu qua sông Đăk Pne (quy hoạch). 
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- Phía Tây giáp    :  Đường nối qua Cầu qua sông Đăk Pne (quy hoạch). 
 

 
Sơ đồ vị trí trên Google Map 

 
2. Diện tích:  
- Đo vẽ khảo sát bản đồ địa hình tỷ lệ 1/500, đường đồng mức 0,5m: 

khoảng 62 ha. 
- Thiết kế quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khoảng 62 ha. 

 
PHẦN III 

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH; KẾT NỐI 
VỀ HẠ TẦNG XÃ HỘI – KỸ THUẬT VỚI KHU VỰC LÂN CẬN 

I. ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG KHU VỰC LẬP QUY HOẠCH  
1. Các điều kiện tự nhiên 
a. Địa hình: 
- Khu vực quy hoạch nằm về phía Bắc và phía Nam sông Đăk Pne..  
- Về tổng thể khu vực quy hoạch có địa thế đẹp, có sông Đăk Pne chảy dài 

qua khu vực quy hoạch từ Đông sang Tây, cảnh quan thiên nhiên đẹp. Địa hình 
dọc sông Đăk Pne tương đối bằng phẳng (ở cos 620m - 630m so với mực nước 
biển) nhưng xa hơn về phía Bắc của khu vực quy hoạch đều là đồi cao. Cao độ 
thấp nhất: 615.39m và cao nhất: 668.06m so với mực nước biển. Các vị trí có thể 
khai thác quỹ đất cho xây dựng có độ dốc từ 2 - 10%.  

b. Khí hậu: 
Huyện Kon Rẫy nằm ở tiểu vùng khí hậu Tây Trường Sơn, thuộc vùng khí 

hậu nhiệt đới vùng trung Kon Tum. Nhiệt độ trung bình 20-220C. Lượng mưa 
trung bình 2.000-2.200 mm. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10 hàng năm, độ ẩm 
từ 82-87 %. 

Đặc điểm khí hậu Kon Rẫy nhiệt đới gió mùa, phân hoá đa dạng theo địa 
hình, thổ nhưỡng đã sinh ra các loại thực vật, thích hợp để phát triển các cây nhiệt 
đới lâu năm như cao su, cà phê, cây ăn trái... 

Tuy vậy, do mùa khô kéo dài (trên 6 tháng), cuối mùa khô thường nắng 
nóng. Mùa mưa tập trung và cường độ lớn nên cần có biện pháp tích cực để chống 
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xói mòn rửa trôi đất trong mùa mưa và chống hạn hán trong mùa khô. 
c. Địa chất thuỷ văn: 
- Địa chất tại khu vực quy hoạch và vùng lân cận có thể chia làm các loại chủ 

yếu sau: 
- Đất phù sa ngòi suối (Py) hình thành do quá trình bồi tích của các ngòi 

suối, thành phần cơ giới nhẹ đến trung bình. 
- Đất nâu vàng trên phù sa cổ: Hình thành trên mẫu chất phù sa cổ, quá trình 

pheralits chiếm ưu thế, đất có tầng dày, thành phần cơ giới cát pha đến thịt nhẹ, 
hàm lượng mùn trung bình. 

- Đất xám trên đá Macma axít: Hình thành trên sản phẩm phong hoá của đá 
macma axít, thành phần cơ giới cát pha đến thịt nhẹ. 

- Đất đỏ vàng trên đá sét và phiến chất: thành phần cơ giới thịt trung bình đến 
sét nhẹ. 

- Đất vàng đỏ  trên đá Macma axít:  
- Đất mùn vàng đỏ trên núi và trên đá biến chất. 
- Đất thung lũng dốc tụ: Được hình thành trên sản phẩm rửa trôi và hội tụ 

của các chất hữu cơ. 
Nhìn chung đất có khả năng nông nghiệp chủ yếu là trên các loại đất xám 

trên phù sa ngòi suối, đất xám trên phù sa cổ, đất nâu vàng trên phù sa cổ, đất đỏ 
vàng trên đá sét và phiến chất, đất đỏ vàng trên đá Macma axít được bồi và phù sa 
có tầng loang lỗ, ở một số vùng đất có tầng dày canh tác rất phù hợp với phát triển 
cây công nghiệp dài ngày. 

d. Địa chất công trình: 
Hiện tại, chưa có kết quả khảo sát địa chất công trình tại khu vực nghiên 

cứu. Nhưng nhìn chung, địa chất khu vực quy hoạch phù hợp với công tác xây 
dựng công trình với các mục tiêu khác nhau. Tuy nhiên, ở các khu vực có độ dốc 
lớn và dọc bờ sông Đăk Pne cần phải có giải pháp san đắp hợp lý để tránh bị xói 
mòn và sạt lở. 

e. Cảnh quan thiên nhiên: 
- Sông Đăk Pne: Chảy dài qua khu vực quy hoạch từ Đông sang Tây, đóng 

góp tích cực vào cảnh quan của đô thị. Dòng sông này sẽ là một trục không gian 
đô thị chủ yếu, đóng góp vào đặc thù cảnh quan của khu vực sau này. 

- Địa hình khu vực phía Bắc và Nam là đồi núi cao: Tuy hạn chế một phần 
đến công tác xây dựng, đặc biệt là cơ sở hạ tầng, nhưng mang lại đặc thù cảnh 
quan riêng biệt cho thị trấn vùng cao.  

Nhìn chung, thị trấn Đăk Rve có cảnh quan thiên nhiên đẹp với hệ thống địa 
hình khá đa dạng gồm các khe, suối và các dải đồi nhấp nhô. 

2. Hiện trạng dân cư 
- Dân số trong khu vực nghiên cứu gồm các thôn 1, thôn 2, thôn 3, thôn 4 

và thôn 9 với 3.753 khẩu đang sinh sống (số liệu điều tra dân số năm 2020). 
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STT Thôn Số hộ Số khẩu 
1 Thôn 1 255 1.072 

2 Thôn 2 166 551 

3 Thôn 3 164 649 

4 Thôn 4 199 776 

5 Thôn 9 187 705 
Tổng cộng 971 3.753 

- Lao động, nghề nghiệp: Buôn bán, các dịch vụ khác và làm nông. 
3. Hiện trạng sử dụng đất 
Theo số liệu do chủ đầu tư cung cấp và kết quả điều tra sơ bộ, hiện trạng sử 

dụng đất tại khu vực nghiên cứu chủ yếu là đất nông nghiệp. Hiện trạng sử dụng 
đất được thống kê: 
STT Chức năng sử dụng Diện tích (m2) Tỷ lệ (%) 
1 Đất ở 259.562 41,86 
2 Đất cơ quan-Doanh nghiệp 20.230 3,26 
3 Đất công trình công cộng 44.350 7,15 
4 Đất giao thông 115.350 18,60 
5 Đất cây xanh, nông nghiệp 138.663 22,36 
6 Đất khác 42.027 6,77 

Tổng cộng 620.000 100 
 (Số liệu hiện trạng dân cư và sử dụng đất sẽ được điều tra cụ thể trong quá 

trình lập Đồ án quy hoạch chi tiết) 
4. Hiện trạng công trình, nhà ở và hạ tầng xã hội 
- Cơ quan: Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND thị trấn; Tòa án huyện; Viện 

kiểm sát huyện; Ban chỉ huy quân sự huyện; Điện lực huyện; Hạt kiểm lâm;… 
- Công trình hạ tầng xã hội: Trong khu vực quy hoạch có công trình giáo 

dục như: Trường mầm non 19.5 và các điểm trường mầm non tại các thôn; Trường 
tiểu học tiểu học thị trấn Đăk Rve; Trường PTDT nội trú; Trạm y tế thị trấn, 
Phòng khám khu vực; Bưu điện; Chợ thị trấn;…  

- Các công trình công cộng mới được đầu tư xây dựng thời gian gần đây 
nhìn chung là khá khang trang, tuy nhiên do quỹ đất và nguồn vốn đầu tư hạn hẹp 
nên một số công trình còn manh mún, không tạo nên điểm nhấn về cảnh quan kiến 
trúc cho thị trấn Đăk Rve.  
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Hình ảnh một số công trình hiện trạng 

Khu vực nghiên cứu có 3 loại kiến trúc nhà ở điển hình: kiến trúc nhà đồng 
bào dân tộc Tây Nguyên, nhà ở dân gian truyền thống và nhà ở lô phố. Do điều 
kiện kinh tế nên kiến trúc nhà dân tại đây chưa được quan tâm đến các yếu tố thẩm 
mỹ, kết cấu đơn giản, tạm bợ. Ngoài các khu phố dọc theo tuyến đường chính như 
đường Hùng Vương, Lê Quý Đôn, Lê Lợi…được xây dựng tương đối bài bản, các 
khu vực khác nhà ở còn khá lộn xộn, các công trình nhà ở chủ yếu là người dân 
xây dựng tự phát, chưa tạo cảnh quan đô thị. 
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Hình ảnh một số nhà ở hiện trạng 

5. Hiện trạng công trình hạ tầng kỹ thuật 
- Hiện trạng mạng lưới và các công trình giao thông:  
+ Khu vực lập quy hoạch có tuyến đường Hùng Vương (Quốc lộ 24 cũ), 

quy mô đường cấp IV miền núi đã được đầu tư xây dựng với quy mô mặt cắt 
ngang đường khoảng 8,0m, còn lại là các tuyến đường nội bộ thâm nhập nhựa 
rộng từ 5-7m. 

+ Các đường nhánh còn lại là chủ yếu là đường đất, đường dân sinh phục vụ 
sản xuất nông nghiệp. 

- Hiện trạng nền xây dựng: Được tổ chức san nền các chủ đầu tư, hộ dân tự 
tổ chức san nền cục bộ trong khuôn viên lô đất để xây dựng nhà ở, công trình. 

  
Hình ảnh một số tuyến giao thông hiện trạng 
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- Hiện trạng mạng lưới đường ống cấp nước: Đã có hệ thống cấp nước sạch 
phục vụ sinh hoạt của thị trấn Đăk Rve từ hệ thống cấp nước tự chảy, do Trung 
tâm môi trường và dịch vụ đô thị huyện Kon Rẫy quản lý, với tổng công suất thực 
tế đạt được khoảng 384 m3/ngày.đêm  

- Hiện trạng tại khu vực đã có hệ thống cấp nước tập trung phục vụ cho 
khoảng 500 hộ dân, cơ quan nhà nước và các công trình công cộng. Tuy nhiên hệ 
thống cấp nước chung chưa được đảm bảo cả về chất lượng và trữ lượng. 

- Công trình đầu mối: Được đặt tại cote +685,8, cách trạm xử lý 10km. Cao 
độ công trình thu thuận tiện lấy nước từ suối ĐăkRve tự chảy về khu vực trạm xử 
lý. Vào mùa mưa nước bị đục, mùa khô thiếu nước do chưa có công trình thu ổn 
định. 

- Trạm xử lý nước: Được đặt tại cote +651,6m, thuận tiện cho mạng lưới 
cấp nước tự chảy tại khu vực. Tuy nhiên trạm xử lý chỉ có công đoạn lắng và bể 
chứa nước phục vụ dự án. Vì vậy nước thường bị đục vào mùa mưa do chưa có 
công đoạn xử lý cặn và hệ thống xử lý hoàn chỉnh. 

- Hiện trạng nguồn điện, lưới điện:  
 Hiện tại 100% dân cư toàn đô thị được sử dụng lưới điện quốc gia. Tổng 
sản lượng điện tiêu thụ phục vụ cho sinh hoạt của thị trấn Đăk Rve là 
1.002.708kW/h. Chỉ tiêu cấp điện sinh hoạt của đô thị đạt 176,53 kWh/người/năm. 
Yêu cầu đối với đô thị loại V (đô thị miền núi được phép tính bằng 70% quy định) 
phải đạt tối thiểu 175kW/người/năm. Đánh giá đạt 0,75/1,0 điểm. 

+ Nguồn điện: Hiện tại khu quy hoạch sử dụng nguồn điện được lấy từ lưới 
điện quốc gia, cụ thể đấu nối từ các tuyến đường dây 22KV kéo từ trạm biến áp 
E45 110/22KV (25+16)KVA KonTum. 

+ Lưới trung thế: Mạng 3 pha 3 dây 22kv chạy trên trụ bê tông ly tâm 
(BTLT) trung thế 10.5m, 12m; mạng hình tia.   

+ Lưới hạ thế, chiếu sáng:  Mạng hạ thế là mạng 3 pha 4 dây 380/220V, cáp 
vặn xoắn ABC có tiết diện (4x70) đến (4x120) đi nổi trên trụ BTLT nằm dọc theo 
hầu hết các tuyến đường giao thông. 

+ Hiện mới có một số trục đường chính có hệ thống điện chiếu sáng công lộ 
như đường Hùng Vương, đường Lê Lợi , Lê Quý Đôn… 
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Hình ảnh tuyến điện hiện trạng 

-  Hệ thống thông tin liên lạc: 
 Trong khu vực quy hoạch hiện có tuyến cáp quang đi ngang qua khu vực, 

và có các tuyến cáp treo rải rác gây mất mỹ quan đô thị. 
- Hiện trạng mạng lưới và các công trình thoát nước, thoát nước thải, điểm 

thu gom, xử lý chất thải rắn:  


