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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch phân khu 

Khu vực phía Tây trung tâm thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị 12 ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của Chính 

phủ Về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các quy định 
hiện hành khác có liên quan;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 
20/TTr-SXD ngày 12 tháng 3 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây trung tâm thành 
phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 (hồ sơ do Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn 
lập, Sở Xây dựng thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung chính sau:

I. Hồ sơ
- Tên gọi: Quy hoạch phân khu Khu vực phía Tây trung tâm thành phố 

Hải Dương, tỷ lệ 1/2000.
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND thành phố Hải Dương.
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn – 

Sở Xây dựng Hải Dương.
- Hồ sơ gồm: 15 bản vẽ quy hoạch, Thuyết minh quy hoạch, Quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết và các văn bản pháp lý kèm theo.
II. Nội dung quy hoạch
1. Vị trí, quy mô quy hoạch 
- Khu đất nghiên cứu quy hoạch gồm toàn bộ diện tích các phường 

Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão và một phần diện tích đất thuộc địa giới hành chính 
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phường Quang Trung, Bình Hàn thành phố Hải Dương, vị trí có các phía tiếp giáp 
như sau:

- Phía Bắc giáp phường Bình Hàn.
- Phía Nam giáp phường Trần Phú và phường Lê Thanh Nghị.
- Phía Đông giáp phường Quang Trung và Trần Hưng Đạo.
- Phía Tây giáp phường Thanh Bình và phường Tân Bình.
Quy mô diện tích lập quy hoạch khoảng: 153,19 ha. 
Trong đó bao gồm: toàn bộ diện tích đất trong ranh giới hành chính các 

phường: Nguyễn Trãi (55,90ha), Phạm Ngũ Lão (82,73ha) và một phần diện tích 
đất thuộc địa giới hành chính các phường: Quang Trung (5,66ha), Bình Hàn 
(8,90ha).

Dự báo quy mô dân số:
- Dân số hiện trạng năm 2020 khu vực nghiên cứu: 23.495 người.
- Dân số dự kiến đến năm 2030 khoảng: 36.000 người.
2. Tính chất
Khu vực quy hoạch nằm trong Phân khu Khu trung tâm thành phố (theo 

quy hoạch chung đã duyệt) được xác định là khu đô thị hiện hữu, bao gồm các 
chức năng chủ yếu: ở hiện trạng, ở mới, trung tâm hành chính, thương mại dịch 
vụ, tài chính ngân hàng, văn hóa của tỉnh.

3. Mục tiêu quy hoạch
- Cụ thể hóa Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 

2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt và định hướng phát triển kinh tế - xã 
hội của thành phố Hải Dương.

- Cải tạo và nâng cấp chỉnh trang khu vực phía Tây trung tâm thành phố 
hiện hữu với nhu cầu xây dựng các khu chức năng đô thị mới, đồng bộ về hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và tổ chức không gian kiến trúc cảnh quan hài hòa 
với cảnh quan thiên nhiên. Tạo lập hình ảnh không gian kiến trúc đô thị hiện hữu 
phù hợp với khu vực đô thị mới, đáp ứng nhu cầu phát triển mới, bền vững, hội 
nhập với sự phát triển của khu vực, tạo đà thúc đẩy quá trình đô thị hóa và tăng 
trưởng kinh tế.

- Nghiên cứu để bảo đảm khu vực lập quy hoạch phát triển cân bằng, ổn 
định, giữ gìn được không gian kiến trúc và nét đặc trưng của đô thị, nâng cao 
điều kiện sống của người dân.

- Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai; tổ chức lập quy 
hoạch chi tiết; triển khai thực hiện dự án đầu tư xây dựng theo quy hoạch và xây 
dựng hạ tầng kỹ thuật khung trong khu vực. Đề xuất danh mục các chương trình 
đầu tư và dự án chiến lược; kiểm soát phát triển và quản lý đô thị.

4. Quy hoạch tổ chức không gian, sử dụng đất
Cập nhật các quy hoạch chi tiết đã phê duyệt nằm trong khu vực nghiên cứu 

quy hoạch đảm bảo sự khớp nối đồng bộ, gồm:
- Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land).
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- Khu vực trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương.
- Khu dân cư đường Bà Triệu.
- Khu dân cư Đông Ngô Quyền.
Quy hoạch tổ chức không gian và phân khu chức năng chính như sau:
- Khu vực công trình công cộng: cơ quan hành chính, đất văn hóa, thể dục 

thể thao, giáo dục, y tế hiện có và một số nhà văn hóa khu dân cư giữ nguyên vị 
trí và cải tạo chỉnh trang khuôn viên. 

- Công trình dịch vụ thương mại: Tiếp tục triển khai xây dựng các công 
trình dịch vụ thương mại theo dự án, quy hoạch đã được phê duyệt. Chuyển mục 
đích các lô đất cơ sở sản xuất kinh doanh hiện có trong khu vực nghiên cứu quy 
hoạch thành đất dịch vụ thương mại. Điều chỉnh một số vị trí đất thương mại 
dịch vụ thành đất hỗn hợp (gồm chức năng ở, thương mại dịch vụ, văn phòng, 
công cộng...) phù hợp theo Quy hoạch chung.

- Các khu dân cư đô thị: Cải tạo chỉnh trang các khu vực dân cư cũ, quy 
hoạch, phát triển quỹ đất ở mới xen kẹp trong khu dân cư phục vụ nhu cầu tái 
định cư tại chỗ cho các hộ thuộc diện phải giải phóng mặt bằng để xây dựng, cải 
tạo chỉnh trang, nâng cao cảnh quan kiến trúc đô thị, góp phần khớp nối đồng bộ 
hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trong khu vực quy hoạch.

- Đất cây xanh, mặt nước: Cập nhật và khớp nối các khu công viên hồ 
nước, vườn hoa cây xanh trong các quy hoạch chi tiết được duyệt tính toán đảm 
bảo chỉ tiêu theo quy định.

Bảng tổng hợp cơ cấu sử dụng đất:

Stt Loại đất Diện tích (ha) Tỷ lệ (%)
 Tổng diện tích khu vực quy hoạch 153,190 100,00
I Đất dân dụng 121,204 79,12
1 Đất khu ở 73,462 47,95

1.1 Đất khu ở hiện trạng 64,111  
1.2 Đất khu ở mới 9,351  
2 Đất công cộng, trụ sở cơ quan 7,765 5,07

2.1 Đất xây dựng cơ quan 4.564  
2.2 Đất công cộng đô thị 2,834  
2.3 Đất công cộng đơn vị ở 0,367  
3 Đất giáo dục 4,838 3,16
4 Đất cây xanh đô thị 1,904 1,24
5 Đất giao thông nội thị và quảng trường 33,112 21,62

5.1 Đất giao thông trục chính và khu vực 32,719  
5.2 Đất quảng trường, bãi xe 0,393  
II Đất ngoài dân dụng 19,985 13,05
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1 Đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp 9,179 5,99
1.1 Đất thương mại dịch vụ, chợ 6,187  
1.2 Đất dịch vụ sinh thái 2,992  
2 Đất hỗn hợp (thương mại kết hợp nhà ở) 3,810 2,49
3 Đất y tế 0,030 0,02
4 Đât tôn giáo, tín ngưỡng, di tích 0,624 0,41
5 Đất an ninh, quốc phòng 6,255 4,08
6 Đất công trình đầu mối HTKT 0,087 0,06

III Đất khác 12,124 7,91
1 Đất trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản 0,100 0,06
2 Đất hồ, mặt nước chuyên dùng 12,024 7,85

5. Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) San nền: 
Cao độ san nền khống chế từ +2,5m đến +3,0m theo cao độ khu vực quy 

hoạch, các khu vực xây dựng cũ từng bước nâng cốt nền cho phù hợp.
b) Giao thông: 
- Một số tuyến đường trục chính cải tạo mở rộng, gồm:
+ Đường Nguyễn Lương Bằng mắt cắt 44m (7+13,5+3+13,5+7);
+ Đường Điện Biên Phủ mặt cắt 24m (5+14+5);
+ Đường Lê Thanh Nghị mặt cắt 21m (2+14+5);
+ Đường Hồng Quang mặt cắt 34m (8,5+7+3+7+8,5);
+ Đường Hoàng Hoa Thám mặt cắt 23,5m (5+15+3,5);
+ Đường Tuệ Tĩnh cải tạo mở rộng lên quy mô mặt cắt 24,5m (5+14,5+5).
- Quy hoạch một số tuyến đường trong các khu vực quy hoạch khu dân cư mới.
- Đường trong các khu dân cư cũ cơ bản giữ nguyên hiện trạng, nâng cấp 

cải tạo mở rộng một số tuyến với mặt cắt từ 13,5 đến 20,5m. 
- Chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây thực hiện theo Bản vẽ quy hoạch giao 

thông và Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch kèm theo.
c) Thoát nước: 
- Nước mưa: được thu vào hệ thống cống thoát nước hiện có và đường ống 

mới D600÷D800 thoát nước theo 2 lưu vực: 
+ Lưu vực 1: phía Nam đường Nguyễn Lương Bằng - Phạm Ngũ Lão 

thoát ra hồ Bình Minh, hồ Cơ Khí và kênh T2 trước khi bơm ra sông Sặt; 
+ Lưu vực 2: phía Bắc đường Nguyễn Lương Bằng - Phạm Ngũ Lão thoát 

ra sông Hào Thành và sông Bạch Đằng trước khi bơm ra sông Thái Bình. 
- Nước thải: Tùy theo hiện trạng từng khu vực, được tách riêng với nước 

mặt hoặc sử dụng hệ thống thoát nước nửa riêng để thu gom vào các trạm bơm 
trung chuyển rồi bơm về các Trạm xử lý nước thải tập trung của thành phố, gồm: 
Phần diện tích phía Tây đường Lê Thanh Nghị - Điện Biên Phủ được thu gom, xử 
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lý tại Trạm xử lý nước thải số 3 tại phường Tứ Minh (đang được đầu tư theo Dự án 
đô thị động lực); Phần diện tích phía Đông đường Lê Thanh Nghị - Điện Biên 
Phủ thu, xử lý tại Trạm xử lý nước thải Ngọc Châu. Cống thoát nước thải sử dụng 
cống D300 ÷ D600.

d) Cấp nước: 
- Nguồn nước: Sử dụng nguồn nước từ Nhà máy cấp nước Cẩm Thượng 

và Nhà máy cấp nước Việt Hòa.
- Tổng nhu cầu dùng nước khoảng 8.381 m3/ng.đ (chưa bao gồm cấp nước 

chữa cháy). 
- Mạng lưới đường ống: Giữ nguyên mạng lưới đường ống cấp nước hiện 

có, cải tạo nâng cấp đường ống trên các tuyến đường cải tạo, làm mới hệ thống 
đường ống trong các khu dân cư mới. Cấp nước chữa cháy bố trí các trụ cứu hỏa 
trên đường ống cấp nước phân phối ≥D100.

e) Cấp điện: Nguồn điện từ trạm 110kVA Đồng Niên. Tổng nhu cầu cấp 
điện khoảng 48.510 KVA. Sử dụng các trạm biến áp hiện có, xây mới các trạm 
biến áp trong khu dân cư quy hoạch mới đảm bảo nhu cầu sử dụng. Hệ thống cấp 
điện sinh hoạt và điện chiếu sáng cải tạo sử dụng cáp ngầm.

f) Thông tin liên lạc:
Sử dụng hệ thống cáp thông tin đi ngầm dưới vỉa hè. 
g) Vệ sinh môi trường:
Dự kiến bố trí các thùng thu gom rác tại các điểm công cộng, khu dân cư quy 

hoạch mới. Rác thải sẽ được thu gom và chuyển đi trong ngày.
* Nội dung quy hoạch và các chỉ tiêu chi tiết tại hồ sơ Thuyết minh và bản 

vẽ quy hoạch chi tiết kèm theo.
III. Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch
Theo Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch phân khu Khu vực phía 

Nam trung tâm thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 do Trung tâm quy hoạch đô 
thị và nông thôn lập, Sở Xây dựng thẩm định kèm theo.

IV. Nội dung liên quan:
Giao UBND thành phố Hải Dương thực hiện một số nội dung sau:
- Tổ chức lập quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch chi tiết các khu vực đảm 

bảo phù hợp với định hướng phát triển không gian đô thị, làm cơ sở để triển khai 
thực hiện các dự án đầu tư theo quy hoạch.

- Rà soát, đánh giá, xây dựng kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư xây 
dựng, ưu tiên bố trí vốn đầu tư xây dựng các khu công viên cây xanh, công cộng 
theo quy hoạch;

- Việc tổ chức thực hiện các dự án đầu tư xây dựng trong khu vực quy 
hoạch phải phù hợp với quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, 
chương trình phát triển đô thị, chương trình, kế hoạch phát triển nhà của tỉnh, địa 
phương và được sự thỏa thuận, thống nhất (bằng văn bản) của các đơn vị có liên 
quan đảm bảo tuân thủ đúng quy định.
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Điều 2. Giao cho UBND thành phố Hải Dương và các đơn vị liên quan tổ 
chức công bố quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng thời gian theo quy định; Thực 
hiện việc cắm mốc, quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nông 
nghiệp và phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND thành phố Hải Dương, Chủ tịch 
UBND các phường Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ Lão, Quang Trung, Bình Hàn (thành 
phố Hải Dương); Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
Nơi nhận:
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn - 
sở Xây dựng Hải Dương;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh Trịnh Nam Hưng;
- Lưu: VT, Minh (12b). 

CHỦ TỊCH

Nguyễn Dương Thái
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