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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
TỈNH PHÚ THỌ ðộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

––––– –––––––––––––––––––––––  
Số: 1936/Qð-UBND Phú Thọ, ngày 18 tháng 8 năm 2015 

 
QUYẾT ðỊNH 

Phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên 
ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030: 

Bổ sung một số ñiểm tập trung chất thải rắn trên ñịa bàn huyện Thanh Ba 
 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ THỌ 
 

Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003; 
Căn cứ Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003; 

 Căn cứ Luật Bảo vệ Môi trường số: 55/2014/QH13 ngày 23/6/2014; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 44/2015/Nð-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy 
hoạch xây dựng; 
 Căn cứ Nghị ñịnh số 38/2015/Nð-CP ngày 24/4/2015 của chính phủ về quản lý 
chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Quyết ñịnh số 1916/Qð-UBND ngày 13/7/2011 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc duyệt danh sách bổ sung các cơ sở công ích gây ô nhiễm môi trường 
nghiêm trọng cần xử lý triệt ñể theo Quyết ñịnh số 64/2003/Qð-TTg và Quyết ñịnh 
số 58/2008/Qð-TTg của Thủ tướng Chính phủ; 
 Căn cứ Quyết ñịnh số 2032/Qð-UBND ngày 17/06/2011 của UBND tỉnh Phú 
Thọ về việc phê duyệt Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên ñịa 
bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030; 

Căn cứ Văn bản số 22/UBND-KT4 ngày 03/01/2013 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc bổ sung ñiểm tập trung chất thải rắn trên ñịa bàn huyện Thanh Ba vào Quy 
hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020, ñịnh hướng ñến 2030; 
 Căn cứ Văn bản số 2986/UBND-KT4 ngày 23/7/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ 
về việc lập dự án Cải tạo nâng cấp khu xử lý rác thải sinh hoạt hợp vệ sinh của 
UBND huyện Thanh Ba; 

Xét ñề nghị của Sở Xây dựng tại Tờ trình số 53/TTr-SXD ngày 10/8/2015, 
 

QUYẾT ðỊNH: 
 

 ðiều 1. Phê duyệt ñiều chỉnh Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải 
rắn trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 2020, ñịnh hướng ñến năm 2030:  
 

Bổ sung một số ñiểm tập trung chất thải rắn trên ñịa bàn huyện Thanh Ba trong 
Quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn trên ñịa bàn tỉnh Phú Thọ ñến năm 
2020, ñịnh hướng ñến năm 2030 ñã ñược UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết ñịnh 
số 2032/Qð-UBND ngày 17/06/2011. Cụ thể Gồm 04 ñiểm như sau: 

- Trung tâm cụm xã/thị trấn Thanh Ba: 
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+ ðịa ñiểm: Khu 2, thị trấn Thanh Ba, huyện Thanh Ba. 
+ Diện tích: Khoảng 2 ha. 
+ Khu vực phục vụ: Thị trấn Thanh Ba và các xã lân cận gồm ðồng Xuân, 

ðông Lĩnh, Thái Ninh, Ninh Dân. 
- Trung tâm cụm xã ðỗ Sơn: 
+ ðịa ñiểm: Khu vực ñồng Cống Vèo, khu 5, xã ðỗ Sơn, huyện Thanh Ba. 
+ Diện tích: 1 ha.  
+ Khu vực phục vụ: Xã ðỗ Sơn và các xã lân cận gồm Sơn Cương, Thanh Hà, 

Lương Lỗ, ðỗ Xuyên. 
- Trung tâm cụm xã ðông Thành: 
+ ðịa ñiểm: Khu vực Bãi 3, khu 7, xã ðông Thành, huyện Thanh Ba. 
+ Diện tích: 1 ha.  
+ Khu vực phục vụ: Xã ðông Thành và các xã lân cận gồm Khải Xuân, Võ 

Lao, Chí Tiên, Quảng Nạp, Năng Yên, ðại An, Vân Lĩnh. 
- Trung tâm cụm xã Mạn Lạn: 
+ ðịa ñiểm: Khu 2 + khu 5, xã Mạn Lạn, huyện Thanh Ba. 
+ Diện tích: 1 ha.  
+ Khu vực phục vụ: Xã Mạn Lạn và các xã lân cận gồm Thanh Xá, Hoàng 

Cương, Phương Lĩnh, Vũ Yển, Thanh Vân, Hanh Cù, Yển Khê, Yên Nội. 
 

 Các nội dung khác vẫn giữ nguyên theo nội dung Quyết ñịnh 2032/Qð-UBND 
ngày 17/06/2011 của UBND tỉnh Phú Thọ. 
 
 ðiều 2. Tổ chức thực hiện: 
 Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với UBND huyện Thanh Ba cùng các cơ quan, 
ñơn vị liên quan tổ chức thực hiện công bố ñiều chỉnh Quy hoạch theo quy ñịnh; triển 
khai công tác quy hoạch chi tiết, xây dựng dự án, chuẩn bị ñầu tư và quản l ý xây 
dựng theo quy hoạch. 
 
 ðiều 3. Quyết ñịnh có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở: Xây dựng, Tài nguyên và 
Môi trường, Kế hoạch và ðầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND huyện Thanh Ba; Chủ 
tịch UBND các xã, thị trấn thuộc huyện Thanh Ba; Thủ trưởng các cơ quan, ñơn vị 
liên quan căn cứ Quyết ñịnh thực hiện/.      
 
  TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 
 
 
 
 

Chu Ngọc Anh 
 


