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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng                        

trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN 

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

Căn cứ Luật Xây dựng số ngày 26/11/2003; 

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009; 

Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường ngày 29/11/2005; 

Căn cứ các Nghị định của Chính phủ: số 37/2010/NĐ- CP ngày 

07/4/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý Quy hoạch đô thị; số 

59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn; số 38/2015/NĐ-CP 

ngày 24/4/2015 về quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ các Thông tư của Bộ Xây dựng: số 13/2007/TT-BXD, ngày 

31/12/2007 về hướng dẫn một số điều của Nghị định 59/2007/NĐ-CP ngày 

09/4/2007 của Chính phủ về Quản lý chất thải rắn; số 08/2017/TT-BXD, 

ngày 16/5/2017 quy định về quản lý chất thải rắn xây dựng; 

Căn cứ Quyết định số 348/QĐ-UBND ngày 17/02/2017 của UBND 

tỉnh V/v Phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên 

địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng (tại Tờ trình số 29/TTr-SXD 

ngày 06/4/2018), 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt Đồ án Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng                        

trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, với các nội 

dung chính như sau: 

1. Tên Đồ án: Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035. 

2. Chủ Đồ án: Sở Xây dựng (Ban Quản lý nghiệp vụ lập Đồ án Quy 

hoạch). 



3. Đơn vị tư vấn: Trung tâm Quy hoạch và tư vấn xây dựng. 

4. Phạm vi nghiên cứu, đối tượng quy hoạch: 

- Phạm vi nghiên cứu: Bao gồm toàn bộ diện tích theo địa giới hành 

chính tỉnh Phú Yên là 502.341ha; có giới cận như sau: 

+ Phía Bắc : Giáp tỉnh Bình Định; 

+ Phía Đông : Giáp Biển Đông; 

+ Phía Nam : Giáp tỉnh Khánh Hòa; 

+ Phía Tây : Giáp tỉnh Đắk Lắk và tỉnh Gia Lai. 

- Đối tượng quy hoạch: Chất thải rắn phát sinh trong quá trình khảo sát, 

thi công xây dựng công trình (bao gồm công trình xây dựng mới, sửa chữa, 

cải tạo, di dời, tu bổ, phục hồi, phá dỡ). 

5. Mục tiêu và nhiệm vụ quy hoạch: 

a) Mục tiêu tổng quát: 

- Tạo chuyển biến tích cực về vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị, 

nông thôn; xóa bỏ các điểm nóng (đổ thải chất thải rắn từ hoạt động xây 

dựng) về vệ sinh môi trường, từng bước cải thiện chất lượng vệ sinh môi 

trường, nhất là trong quá trình thực hiện nông thôn mới và phát triển đô thị, 

nâng cao hiệu quả cải tạo, sử dụng đất. 

- Tăng cường sự phối hợp trong công tác quản lý vệ sinh môi trường 

giữa các địa phương và các ngành chức năng của tỉnh. 

- Chất thải rắn xây dựng được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển, 

tái chế, tái sử dụng và xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật theo quy 

định. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Đến năm 2025: 90% tổng lượng chất thải rắn xây dựng phát sinh tại 

các đô thị được thu gom xử lý; trong đó 30% được thu hồi để tái chế, tái sử 

dụng. 

- Tầm nhìn đến năm 2035: 100% tổng lượng chất thải xây dựng của các 

đô thị được thu gom và xử lý; trong đó 60% được thu hồi để tái chế, tái sử 

dụng. 

c) Nhiệm vụ quy hoạch: 

- Phân loại, lưu giữ, thu gom, vận chuyển, tái sử dụng, tái chế và xử lý 

chất thải rắn xây dựng nhằm ngăn ngừa, giảm thiểu những tác động có hại đối 

với môi trường và sức khỏe con người. 

- Xác định vị trí, quy mô các điểm thu gom, trung chuyển, cơ sở xử lý 

và chôn lấp chất thải rắn xây dựng. 



6. Nội dung Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035: 

a) Dự báo khối lượng CTRXD phát sinh trên địa bàn tỉnh đến năm 

2025 tầm nhìn đến năm 2035 (chi tiết tại Phụ lục 01, 02, 03 và 04): 

- Đến năm 2025 khối lượng CTRXD phát sinh trên địa bàn tỉnh là 

325,34 tấn/ngày; khối lượng thu gom là 292,8 tấn/ ngày. Trong đó, khối 

lượng tái chế, tái sử dụng là 87,84 tấn/ngày, khối lượng chôn lấp là 204,96 

tấn/ngày; 

- Đến năm 2035 khối lượng CTRXD phát sinh trên địa bàn tỉnh là 

408,86 tấn/ngày; khối lượng thu gom là 408,86 tấn/ngày. Trong đó, khối 

lượng tái chế, tái sử dụng là 245,32 tấn/ngày, khối lượng chôn lấp là 163,54 

tấn/ngày. 

b) Quy hoạch hệ thống phân loại, lưu giữ, thu gom và vận chuyển 

CTRXD: 

- Phân loại chất thải rắn xây dựng: Đặc điểm của CTRXD là có tính 

chất tái sử dụng rất cao vì vậy cần đẩy mạnh công tác phân loại tại nguồn như 

sau: 

+ Đất, bùn thải từ hoạt động đào đất, nạo vét lớp đất mặt, đào cọc 

móng được sử dụng để bồi đắp cho đất trồng cây hoặc các khu vực đất phù 

hợp; 

+ Đất đá, chất thải rắn từ vật liệu xây dựng (gạch, ngói, vữa, bê tông, 

vật liệu kết dính quá hạn sử dụng) được tái chế làm vật liệu xây dựng hoặc tái 

sử dụng làm vật liệu san lấp cho các công trình xây dựng hoặc chôn lấp trong 

bãi chôn lấp chất thải rắn xây dựng; 

+ Chất thải rắn có khả năng tái chế như thủy tinh, sắt thép, gỗ, giấy, 

chất dẻo được tái chế, tái sử dụng. 

- Lưu giữ chất thải rắn xây dựng: Đối với các nguồn thải lớn, chủ đầu 

tư phải tính toán khối lượng CTRXD phát sinh trong quá trình thi công xây 

dựng và được cơ quan có thẩm quyền thỏa thuận vị trí đổ thải theo quy hoạch 

được duyệt. Với các nguồn thải nhỏ, chủ nguồn thải phải tồn trữ theo phương 

pháp sau:  

+ Chất thải xây dựng được lưu trữ tại nguồn bằng các túi chuyên 

dụng;  

+ Các túi chuyên dụng được bán tại các địa điểm niêm yết của Nhà 

nước;  

+ Giá trị túi (tùy theo kích cỡ) là giá trị dịch vụ thu gom và xử lý; 

Các chủ nguồn thải khi phát sinh chất thải xây dựng sẽ chứa vào các túi 

chuyên dụng, có thể để đầy túi hoặc chờ khi túi đầy rồi báo với đơn vị vận 

chuyển để đến thu gom mang đi xử lý tái chế. 



- Thu gom và vận chuyển chất thải rắn xây dựng: Trên cơ sở các 

phương thức thu gom, cần có 02 phương thức thu gom và vận chuyển 

CTRXD:  

+ Phương thức 1: Các chủ đầu tư hay nhà thầu xây dựng tự chịu trách 

nhiệm việc thu gom, phân loại và vận chuyển các loại CTRXD hoặc thuê 

khoán các cơ sở tư nhân dưới sự quản lý của cơ quan quản lý nhà nước về 

CTRXD.  

+ Phương thức 2: Công tác thu gom, phân loại và vận chuyển 

CTRXD sẽ do các đơn vị chuyên trách đảm nhiệm. Các chủ đầu tư hay nhà 

thầu có trách nhiệm ký hợp đồng với đơn vị này để thu gom, vận chuyển và 

xử lý CTRXD trên cơ sở các yêu cầu quản lý của nhà nước về bảo vệ môi 

trường nói chung, quản lý CTRXD nói riêng.  

c) Quy hoạch tái sử dụng, tái chế, xử lý chất thải rắn xây dựng: 

- Tái sử dụng, tái chế CTRXD: 

+ CTRXD được tái sử dụng phải đáp ứng các tiêu chuẩn kỹ thuật 

theo quy định. Đối với các công trình xây dựng (không bao gồm nhà ở). 

+ Khuyến khích thực hiện các giải pháp liên quan đến tái sử dụng, tái 

chế CTRXD ngay tại công trường trong kế hoạch quản lý CTRXD.  

+ CTRXD có khả năng tái chế, tái sử dụng được thu gom, vận 

chuyển đến các cơ sở xử lý CTRXD để tái chế, tái sử dụng. 

+ Các loại CTRXD được tái chế, tái sử dụng theo các mục đích sau: 

++ CTRXD dạng bê tông và gạch vụn chủ yếu được tái chế thành 

cốt liệu thô, có thể sử dụng làm vật liệu sản xuất gạch, tấm tường, gạch lát 

nền, các sản phẩm vật liệu xây dựng khác hoặc san nền; 

++ Đối với CTRXD như gỗ, giấy chủ yếu được tái chế làm nguyên 

liệu cho sản xuất giấy, gỗ và nhiên liệu đốt; 

++ Đối với CTRXD là vật liệu hỗn hợp nhựa đường, có thể tái chế 

thành vật liệu bê tông nhựa (dạng cốt liệu); 

++ Đối với phế liệu là thép và các vật liệu kim loại khác, có thể trực 

tiếp tái sử dụng hoặc làm nguyên liệu cho ngành luyện kim; 

++ Các loại CTRXD khác, tùy theo tính chất và đặc điểm (thành 

phần), được tái sử dụng, tái chế theo mục đích sử dụng phù hợp. 

- Xử lý CTRXD: 

+ Quy hoạch các cơ sở xử lý, bãi chôn lấp CTRXD đến năm 2025: 

(Chi tiết tại Phụ lục 5). 

+ Dự kiến xây dựng cơ sở xử lý CTRXD tập trung tại thành phố Tuy 

Hòa trước năm 2025; 



+ Các bãi chôn lấp CTRXD dự kiến xây dựng trên địa bàn toàn tỉnh, 

như sau: Thành phố Tuy Hòa: 02 bãi chôn lấp; thị xã Sông Cầu: 04 bãi chôn 

lấp; huyện Đồng Xuân: 04 bãi chôn lấp; huyện Sơn Hòa: 11 bãi chôn lấp; 

huyện Sông Hinh: 01 bãi chôn lấp; huyện Tuy An: 12 bãi chôn lấp; huyện 

Phú Hòa: 01 bãi chôn lấp; huyện Đông Hòa: 04 bãi chôn lấp; huyện Tây Hòa: 

01 bãi chôn lấp; đô thị Vân Hòa ( Sơn Long): 01 bãi chôn lấp; 

+ Quy mô quỹ đất quy hoạch hệ thống các bãi chôn lấp CTRXD 

được xác định đảm bảo kéo dài tuổi thọ các bãi chôn lấp đến năm 2035, hạn 

chế việc di chuyển đến địa điểm mới. 

+ Định hướng công nghệ xử lý CTRXD: 

++ Các công nghệ xử lý chất thải rắn xây dựng bao gồm: Nghiền, 

sàng; sản xuất vật liệu xây dựng; chôn lấp và các công nghệ khác; 

++ Chọn công nghệ nghiền, sàng để xử lý CTRXD tại thành phố 

Tuy Hòa trước năm 2025. 

7. Giải pháp chủ yếu để thực hiện quy hoạch: 

- Phân bổ hợp lý nguồn vốn ngân sách, vốn ODA hoặc các nguồn vốn 

vay dài hạn với lãi suất ưu đãi cho các đô thị để đầu tư trang thiết bị và xây 

dựng các bãi chôn lấp CTRXD. 

- Đẩy mạnh việc huy động các nguồn vốn đầu tư, xây dựng chính sách 

khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia đầu tư phát triển lĩnh vực thu 

gom, vận chuyển, xử lý CTRXD. Mở rộng các hình thức liên doanh, liên kết 

nhiều thành phần kinh tế cùng tham gia góp vốn. Khuyến khích các doanh 

nghiệp môi trường đô thị sử dụng vốn tự có, vốn tín dụng để đầu tư đổi mới 

công nghệ thiết bị. Tăng cường thu hút vốn đầu tư nước ngoài để đầu tư vào 

lĩnh vực thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD. 

- Đẩy mạnh xã hội hóa, khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia 

hoạt động thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD; tạo môi trường cạnh tranh 

lành mạnh, bình đẳng trong thực hiện sản phẩm dịch vụ công ích theo quy 

định của pháp luật. 

- Kết hợp mô hình Nhà nước - nhân dân và doanh nghiệp cùng tham gia 

hoạt động trong lĩnh vực quản lý CTRXD. 

- Áp dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, đổi mới công nghệ, lựa chọn 

công nghệ phù hợp với việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTRXD. 

- Tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật của 

tỉnh về quản lý CTRXD. 

- Tăng cường công tác đào tạo nguồn nhân lực cho lĩnh vực thu gom, 

vận chuyển, xử lý CTRXD, chú trọng đào tạo cán bộ kỹ thuật, cán bộ quản lý, 

công nhân kỹ thuật lành nghề bằng nhiều hình thức thích hợp. 

8. Kế hoạch và nguồn lực thực hiện: 



a) Giai đoạn đến năm 2025:  

- Hoàn thiện cơ chế chính sách quản lý CTRXD trong đó khuyến khích 

sự tham gia của cộng đồng trong việc thu gom và xử lý CTRXD. 

- Nâng cao năng lực của các cán bộ quản lý trong việc thu gom và xử lý 

CTRXD. 

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc 

phân loại CTRXD tại nguồn. 

- Xã hội hóa công tác thu gom CTRXD. 

- Đầu tư xây dựng các điểm tập kết và bãi chôn lấp CTRXD trên địa 

bàn toàn tỉnh. 

- Đưa công nghệ nghiền, sàn vào xử lý CTRXD tại TP. Tuy Hòa và các 

dự án phát thải xây dựng lớn để hạn chế khối lượng chôn lấp. 

b) Giai đoạn từ năm 2026 đến năm 2035:  

- Thí điểm thực hiện phân loại và tái chế CTRXD tại nguồn tại thành 

phố Tuy Hòa và thị xã Sông Cầu.  

- Hướng dẫn người dân thực hiện phân loại CTRXD tại nguồn.  

- Tuyên truyền, giáo dục, nâng cao nhận thức cộng đồng trong việc 

phân loại CTRXD tại nguồn. 

- Đầu tư trang thiết bị phục vụ công tác thu gom, vận chuyển đáp ứng 

cho việc thực hiện phân loại tái chế CTRXD. 

c) Nguồn lực thực hiện:  

- Xác định lộ trình thực hiện quy hoạch qua các giai đoạn: 2018 - 2025; 

2026 - 2035. 

- Tổng nhu cầu vốn đầu tư dự kiến khoảng 83 tỷ đồng, trong đó: Giai 

đoạn từ nay đến năm 2025 khoảng 75 tỷ đồng; sau năm 2025 khoảng 08 tỷ 

đồng. 

- Nguồn vốn: Dự kiến cơ cấu vốn ngân sách, vốn vay ODA, các tổ chức 

nước ngoài khác, vốn viện trợ không hoàn lại, vốn xã hội hóa của tư nhân và 

các nguồn vốn khác. 

9. Cơ chế thực hiện quy hoạch: 

- Nhà nước quản lý bằng chủ trương, chính sách và hỗ trợ một phần 

ngân sách vào quản lý thực hiện quy hoạch; khuyến khích và huy động mọi 

nguồn lực của cộng đồng, xã hội vào quản lý CTRXD; ưu đãi đầu tư để đẩy 

mạnh tư nhân hóa trong quản lý CTRXD ở các khâu thu gom, vận chuyển và 

xử lý. 

- Cộng đồng là chủ thể thực hiện công tác quản lý CTRXD. 



- Doanh nghiệp (tổ chức) tham gia quản lý CTRXD thực hiện nhiệm vụ 

với tinh thần trách nhiệm cao đối với cộng đồng, chịu sự giám sát của cộng 

đồng và kiểm tra của nhà nước. 

10. Các nội dung khác: Chi tiết theo Thuyết minh Quy hoạch đính 

kèm. 

11. Hồ sơ sản phẩm quy hoạch: 

a) Phần bản vẽ: 

- Sơ đồ vị trí và mối quan hệ vùng - Tỉ lệ : 1/50.000 - 1/100.000; 

- Bản đồ hiện trạng vị trí các nguồn phát thải, thống kê khối lượng chất 

thải rắn từ các hoạt động xây dựng - Tỉ lệ : 1/50.000; 

- Bản đồ khu vực phát thải - Tỉ lệ : 1/50.000; 

- Bản đồ quy hoạch vị trí, quy mô các trạm trung chuyển, cơ sở xử lý 

và công nghệ xử lý được đề xuất; phạm vi địa giới thu gom và xử lý chất thải 

rắn từ các hoạt động xây dựng đối với cơ sở xử lý chất thải rắn từ các hoạt 

động xây dựng - Tỉ lệ : 1/50.000. 

b) Phần văn bản: 

- Thuyết minh tổng hợp; 

- Các dự thảo: Tờ trình, Quyết định phê duyệt. 

c) Số lượng sản phẩm: 

- 20 bộ hồ sơ (thuyết minh, bản vẽ thu nhỏ (khổ A3), phụ lục và các 

văn bản pháp lý liên quan). 

- Đĩa CD lưu giữ các bản vẽ A0, A3 và văn bản. 

12. Tổ chức thực hiện: 

a) Giao Sở Xây dựng: Trong thời hạn 30 ngày làm việc, kể từ ngày 

UBND tỉnh phê duyệt Quy hoạch các bãi thải vật liệu xây dựng trên địa bàn 

tỉnh Phú Yên đến năm 2025 tầm nhìn đến năm 2035, phối hợp với các cơ 

quan liên quan tổ chức công bố công khai Đồ án để các tổ chức, cơ quan, đơn 

vị và nhân dân biết, theo dõi, thực hiện. 

b) Giao nhiệm vụ các sở, ban, ngành liên quan và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố: 

- Phối hợp với Sở Xây dựng thực hiện việc công bố công khai Đồ án 

Quy hoạch và triển khai thực hiện đồ án quy hoạch theo quy định. 

- Trên cơ sở Đồ án Quy hoạch đã được phê duyệt, triển khai thực hiện 

các quy hoạch ngành, quy hoạch xây dựng của địa phương đảm bảo tính đồng 

bộ, thống nhất. 



Điều 2. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch và 

Đầu tư, Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn, Khoa học và Công nghệ; Chủ tịch UBND các huyện, 

thị xã, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi 

hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 
- CT và các PCT UBND tỉnh; 
- Các PCVP UBND tỉnh; 
- Lưu: VT, QVi3.37 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Hiến 

 



Phụ lục 

(Kèm theo Quyết định số   747/QĐ-UBND ngày  17/4/2018 của UBND tỉnh) 

 
 

Phụ lục 1: Khối lượng CTRXD phát sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 

năm 2025 

TT Địa phương 
CTR sinh hoạt (tấn/ngày) CTR xây dựng (tấn/ngày) 

Tổng Đô thị Nông thôn Tổng Đô thị Nông thôn 

1 Thành phố Tuy Hòa 577,44 515,11 62,34 141,24 128,78 12,47 

2 Thị xã Sông Cầu 164,57 146,91 17,65 32,03 29,38 2,65 

3 Huyện Đồng Xuân 76,11 54,48 21,64 14,14 10,90 3,25 

4 Huyện Tuy An 116,57 93,90 22,67 22,18 18,78 3,40 

5 Huyện Sơn Hòa 72,05 69,37 2,68 14,28 13,87 0,40 

6 Huyện Sông Hinh 54,31 29,19 25,12 9,61 5,84 3,77 

7 Huyện Phú Hòa 81,74 29,39 52,35 13,73 5,88 7,85 

8 Huyện Đông Hòa 297,87 275,31 22,56 58,45 55,06 3,38 

9 Huyện Tây Hòa 100,31 22,70 77,61 16,18 4,54 11,64 

10 Đô thị Vân Hòa 21,64 5,08 16,56 3,50 1,02 2,48 

 
TỔNG CỘNG 1.562,61 1.241,43 321,18 325,34 274,05 51,29 

 

Phụ lục 2: Khối lượng thu gom, tái chế và tái sử dụng CTRXD đến năm 

2025 

TT Hạng mục 

Khối lượng thu gom 
 (tấn/ngày) 

Khối lượng tái chế, tái sử 

dụng (tấn/ngày) 

Tổng Đô thị N. thôn Tổng Đô thị N. thôn 

1 Thành phố Tuy Hòa 127,12 115,90 11,22 38,14 34,77 3,37 

2 Thị xã Sông Cầu 28,83 26,44 2,38 8,65 7,93 0,71 

3 Huyện Đồng Xuân 12,73 9,81 2,92 3,82 2,94 0,88 

4 Huyện Tuy An 19,96 16,90 3,06 5,99 5,07 0,92 

5 Huyện Sơn Hòa 12,85 12,49 0,36 3,85 3,75 0,11 

6 Huyện Sông Hinh 8,64 5,25 3,39 2,59 1,58 1,02 

7 Huyện Phú Hòa 12,36 5,29 7,07 3,71 1,59 2,12 

8 Huyện Đông Hòa 52,60 49,56 3,05 15,78 14,87 0,91 

9 Huyện Tây Hòa 14,56 4,09 10,48 4,37 1,23 3,14 

10 Đô thị Vân Hòa 3,15 0,91 2,24 0,95 0,27 0,67 

 
TỔNG CỘNG 292,80   246,64      46,16  87,84 73,99         13,85            



Phụ lục 3: Khối lượng CTRXD phát sinh trên địa bàn tỉnh Phú Yên đến 

năm 2035 

TT Hạng mục 

CTR sinh hoạt (tấn/ngày) CTR xây dựng (tấn/ngày) 

Tổng Đô thị Nông thôn Tổng Đô thị 
Nông 

thôn 

1 
Thành phố Tuy 

Hòa 
727,50 675,57 51,93 179,28 168,89 10,39 

2 Thị xã Sông Cầu 186,10 178,36 7,74 36,83 35,67 1,16 

3 Huyện Đồng Xuân 89,01 75,20 13,81 17,11 15,04 2,07 

4 Huyện Tuy An 139,74 128,74 10,99 27,40 25,75 1,65 

5 Huyện Sơn Hòa 97,72 97,29 0,43 19,52 19,46 0,06 

6 Huyện Sông Hinh 61,18 36,78 24,40 11,02 7,36 3,66 

7 Huyện Phú Hòa 88,82 39,93 48,89 15,32 7,99 7,33 

8 Huyện Đông Hòa 412,70 393,36 19,34 81,57 78,67 2,90 

9 Huyện Tây Hòa 96,88 27,11 69,77 15,89 5,42 10,47 

10 Đô thị Vân Hòa 29,20 10,90 18,30 4,92 2,18 2,74 

 
TỔNG CỘNG 1.928,84 1.663,23 265,61 408,86 366,42 42,44 

 

Phụ lục 4: Khối lượng thu gom, tái chế và tái sử dụng CTRXD đến năm 

2035 

TT Hạng mục 

Khối lượng thu gom 
 (tấn/ngày) 

Khối lượng tái chế, tái sử 

dụng (tấn/ngày) 

Tổng Đô thị 
Nông 

thôn 
Tổng Đô thị 

Nông 

thôn 

1 Thành phố Tuy Hòa   179,28    168,89      10,39    107,57    101,34        6,23  

2 Thị xã Sông Cầu     36,83      35,67        1,16      22,10      21,40        0,70  

3 Huyện Đồng Xuân     17,11      15,04        2,07      10,27        9,02        1,24  

4 Huyện Tuy An     27,40      25,75        1,65      16,44      15,45        0,99  

5 Huyện Sơn Hòa     19,52      19,46        0,06      11,71      11,67        0,04  

6 Huyện Sông Hinh     11,02        7,36        3,66        6,61        4,41        2,20  

7 Huyện Phú Hòa     15,32        7,99        7,33        9,19        4,79        4,40  

8 Huyện Đông Hòa     81,57      78,67        2,90      48,94      47,20        1,74  

9 Huyện Tây Hòa     15,89        5,42      10,47        9,53        3,25        6,28  

10 Đô thị Vân Hòa       4,92        2,18        2,74        2,95        1,31        1,65  

 
TỔNG CỘNG   408,86  366,42 42,44   245,32  219,85 25,46 

 



Phụ lục 5: Quy hoạch các điểm tập kết, bãi chôn lấp, cơ sở xử lý CTRXD 

TT Huyện/TX/TP Địa điểm 

Quy 

mô 

(ha) 

Công 

nghệ xử 

lý 

Ghi chú 

1 
Thành phố 

Tuy Hòa 

Thôn Chính Nghĩa, xã An 

Phú, TP. Tuy Hòa 
10 

Nghiền, 

sàn và 

chôn lấp 

Đưa công nghệ 

nghiền, sàn vào 

xử lý trước năm 

2025  

Xã An Phú, TP. Tuy Hòa 

(hiện trạng mỏ đá Cty CP 3-

2) 

1 Chôn lấp 

Hiện tại đang thỏa 

thuận cho Công 

Ty CP VLXD Phú 

Yên (đổ thải XD, 

phục hồi môi 

trường) 

2 
Thị xã Sông 

Cầu 

Bãi rác Gò hầm cũ, Xã Xuân 

Lộc 
5 Chôn lấp 

 

Bãi rác Dinh Bà, Xã Xuân 

Thọ 2 
5 Chôn lấp 

 

Bãi rác xã Xuân Lâm cũ 5 Chôn lấp 
 

Khu vực chân Đèo Nại (Phía 

Tây Quốc lộ 1), Xã Xuân 

Phương 

1 Chôn lấp 
 

3 
Huyện Đồng 

Xuân 

Xóm ké, khu phố Long Hà, 

thị trấn La Hai, huyện Đồng 

Xuân 

0,6 
Trạm trung 

chuyển  

Thôn Suối Cối, xã Xuân 

Quang 1, huyện Đồng Xuân 
1 Chôn lấp 

Hiện tại đã đổ thải 

XD (Phục vụ công 

trình: Tuyến 

đường Phú Yên-

Gia Lai) 

Thôn Tân Thọ, xã Xuân Sơn 

Bắc, huyện Đồng Xuân 
1 Chôn lấp 

 

Thôn Lãnh Trường, xã Xuân 

Lãnh, huyện Đồng Xuân 
1 Chôn lấp 

 

4 
Huyện Sơn 

Hòa 

Khu phố Trung Hòa, Thị 

Trấn Củng Sơn 
1,5 Chôn lấp 

Sử dụng bãi rác 

hiện trạng 

Thôn Kiến Thiết (cầu Ma 

Va), Xã Eachà Rang 
0,2 Chôn lấp 

 

Thôn Tân Thành, Xã Suối 

Bạc 
1,5 Chôn lấp 

Gần bãi rác dự 

kiến đầu tư 

Thôn Tân Bình (Khu Bầu 

Sen gần cầu Hiệp Lai), Xã 

Sơn Phước 

1,5 Chôn lấp 
 

Thôn Thành Hội (tại Hòn 

Ngang), Xã Sơn Hà 
0,5 Chôn lấp 

 

Thôn Hòa Bình (cầu Hòa 

Bình), Xã Sơn Định 
0,5 Chôn lấp 

Gần bãi rác dự 

kiến đầu tư 

Thôn Vân Hòa (gần bãi rác), 

Xã Sơn Long 
0,5 Chôn lấp 

 



Thôn Nguyên Trang (Dốc 

Cùi Chỏ ), Xã Sơn Nguyên 
0,5 Chôn lấp 

 

Thôn Phú Sơn (gần nghĩa 

trang), Xã Krông Pa 
0,5 Chôn lấp 

 

Thôn Đá Bàn (Dốc Ông Bợ), 

Xã Phước Tân 
1 Chôn lấp 

 

Thôn Tân Thành, xã Sơn Hội 1,5 Chôn lấp 
 

5 
Huyện Sông 

Hinh 

Buôn Ken, xã Ea Bá, huyện 

Sông Hinh. 
1 Chôn lấp 

Khu vực gần bãi 

rác huyện 

6 
Huyện Tuy 

An 

Đồng cây Hai, thôn Phú Hội, 

xã An Ninh Đông 
20 Chôn lấp Bãi rác hiện trạng 

Núi Lò Dầu, thôn Diêm Điền, 

xã An Ninh Tây 
5 Chôn lấp 

 

Suối Mây (Đoạn ĐT 643), xã 

An Thọ 
0,5 Chôn lấp 

 

Trại Cây (Dọc ĐT 650), xã 

An Nghiệp 
1 Chôn lấp 

 

Khu vực núi A Man, thôn 

Hội Tín, xã An Thạch 
0,5 Chôn lấp 

 

Hố Dạng, thôn Bình Chính, 

xã An Dân 
0,1 Chôn lấp 

 

Cầu Đà Hàn, thôn Phước 

Lương, xã An Cư 
0,3 Chôn lấp 

 

Phú Mỹ 1, đèo Quán Cau, xã 

An Hiệp 
0,1 Chôn lấp 

 

Xứ đồng dòng ông Cột thôn 

Phú Thạnh, xã An Chấn 
0,7 Chôn lấp Hầm đá cũ 

Thôn Đồng Môn (Gần trạm  

BTS vi na), xã An Hải 
30 Chôn lấp 

 

Thôn Phong Thái, thôn Thái 

Long, thôn Vĩnh Thái, xã An 

Lĩnh 

0,5 Chôn lấp 
 

Khu phố Long Bình, thị trấn 

Chí Thạnh 
1 Chôn lấp Bãi rác hiện trạng 

7 
Huyện Phú 

Hòa 

Thôn Định Thái, xã Hòa 

Định Đông, huyện Phú Hòa 
0,5 Chôn lấp 

Phía Tây nghĩa 

trang huyện Phú 

Hòa 

8 
Huyện Đông 

Hòa 

Khu vực giữa hai cầu Bi cũ 

và cầu Bi mới. 
0,3 Chôn lấp 

 

Khu đất thấp đối diện bãi rác 

hiện trạng 
0,4 Chôn lấp 

 

Ngã ba phía bắc cầu Bàn 

Thạch 
1 Chôn lấp 

 

Cụm công nghiệp Nam Bình 

1, xã Hòa Xuân Tây. 
5 Chôn lấp 

 

9 
Huyện Tây 

Hòa 

Tại Núi Hương, thôn Mỹ 

Thạnh Nam, xã Hòa Phong 
0,5 Chôn lấp 

Kế bên vị trí trạm 

trung chuyển 

CTRSH 



10 
Đô thị Vân 

Hòa 

Thôn Trung Trinh, xã Sơn 

Long, huyện Sơn Hòa 
2 Chôn lấp 

Kế bên bãi rác 

sinh hoạt theo quy 

hoạch 

 

 


