
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:           /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              Hải Dương, ngày     tháng 5 năm 2021
                             

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

 Khu công nghiệp Bình Giang, huyện Bình Giang, tỷ lệ 1/500
 

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 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 44/2015/NĐ-CP ngày 06 tháng 5 năm 2015 của 

Chính phủ Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định 
số 82/2018/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ Quy định về quản 
lý Khu công nghiệp và khu kinh tế; và các quy định pháp luật hiện hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 
46/TTr-SXD  ngày 10 tháng 5 năm 2021.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bình 
Giang, huyện Bình Giang, tỷ lệ 1/500. (hồ sơ do Công ty cổ phần tư vấn và đầu 
tư Kinh Bắc lập, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thỏa thuận, Sở Xây 
dựng thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung chính sau:

1. Hồ sơ
- Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Bình Giang, 

huyện Bình Giang tỷ lệ 1/500.
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Bình Giang.
- Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc.
- Hồ sơ gồm: 17 bản vẽ quy hoạch, thuyết minh quy hoạch, quy định quản 

lý theo đồ án quy hoạch và các văn bản liên quan kèm theo.
2. Nội dung quy hoạch
2.1. Vị trí, quy mô, tính chất
a) Vị trí: 
Vị trí quy hoạch thuộc địa phận các xã Thái Học, Nhân Quyền, Bình 

Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên, huyện Bình Giang. 
Ranh giới tiếp giáp như sau:
- Phía Bắc: giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;
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- Phía Nam: giáp sông, ruộng canh tác xã Bình Xuyên, xã Nhân Quyền;
- Phía Đông: giáp dân cư hiện có ven Tỉnh lộ 392;
- Phía Tây: giáp ruộng canh tác xã Thái Hòa.
b) Quy mô nghiên cứu: 
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 171,076ha. 
Trong đó:
- Diện tích quy hoạch Khu công nghiệp Bình Giang: 150ha;
- Đất giao thông đối ngoại kết nối khu công nghiệp, kênh mương hoàn trả, 

nghĩa trang hiện có: 21,076ha;
(Ranh giới quy hoạch được xác định theo Mảnh trích đo địa chính phục vụ 

lập quy hoạch, do Văn phòng ĐKQSD đất - Sở Tài nguyên và Môi trường lập được 
phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Bình Giang và UBND huyện Bình Giang 
xác nhận năm 2021).

- Quy mô lao động dự kiến khoảng 10.000 người.
c) Tính chất của Khu công nghiệp: 
Là khu công nghiệp tập trung, tổng hợp đa ngành, chủ yếu là công nghiệp 

tự động hóa, lắp ráp, điện tử, viễn thông; có tính chất công nghiệp sạch. Thu hút 
đầu tư các nhóm ngành nghề: Công nghiệp cơ khí - lắp ráp, điện lạnh - điện tử, 
vỏ hộp - bao bì, công nghiệp gia dụng, công nghiệp chế biến, ngành vật liệu xây 
dựng và các ngành dịch vụ khác...

2.2. Quy hoạch phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất
a) Khu vực nghiên cứu quy hoạch khớp nối gồm:
- Quy hoạch đường giao thông kết nối Khu công nghiệp với đường tỉnh 

392: Từ trục giao thông chính của khu công nghiệp quy hoạch đường kết nối với 
đường tỉnh 392 (nằm ngoài ranh giới thực hiện dự án Khu công nghiệp) gồm 2 
đoạn đi song song và vuông góc với đường tỉnh 392 (phía sau và cắt qua CCN 
Nhân Quyền - Khu B) tại lý trình K10+200/ĐT392, trùng với điểm kết nối của 
tuyến quy hoạch trục Bắc - Nam huyện Thanh Miện với đường tỉnh 392. Quy 
mô tuyến đường rộng 30m (gồm: 2x7,5m mặt đường + 5,0m dải phân cách giữa 
+ 2x5,0m vỉa hè) và 45m (gồm: 2x15,0m mặt đường + 5,0m dải phân cách + 
2x5,0m vỉa hè).

- Cập nhật nút giao đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng với Tỉnh lộ 392. 
- Hệ thống kênh mương hoàn trả: Xây dựng 02 hệ thống kênh mới hướng 

từ Bắc xuống Nam qua khu vực nghiên cứu quy hoạch, đảm bảo tiêu thoát nước 
cho khu vực quy hoạch và khu vực lân cận.

- Đất nghĩa địa hiện trạng: Giữ nguyên vị trí và bố trí đường vào nghĩa địa 
từ tuyến đường nội bộ của khu công nghiệp nối đường giao thông hiện có phía 
Nam của thôn Làng Như, xã Bình Xuyên.

b) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp:
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- Định hướng phát triển không gian theo 02 trục giao thông chính gồm:
+ Trục Bắc Nam: từ lối vào chính chạy song song đường dẫn cao tốc Hà 

Nội - Hải Phòng lên phía Bắc nối sang khu phía Đông Bắc để khai thác quỹ đất 
hành chính, dịch vụ;

+ Trục Đông Tây: nối từ trục Bắc Nam, chạy dọc Khu công nghiệp để 
khai thác quỹ đất công nghiệp hai bên tuyến đường, đồng thời để định hướng 
phát phát triển diện tích đất công nghiệp sang phía Tây và Tây Nam trong tương 
lai theo định hướng Quy hoạch chung xây dựng đô thị Bình Giang (đô thị dự 
kiến thành lập).

- Trên cơ sở các trục giao thông, phân chia các khu chức năng chính trong 
khu công nghiệp như sau:

+ Khu hành chính, dịch vụ, trụ sở PCCC: Bố trí tập trung tại khu đất phía 
Đông Bắc, giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và đường tỉnh 392.

+ Đất nhà máy, xí nghiệp: Quy hoạch bám theo hệ thống đường giao 
thông, phân chia thành các lô đất có diện tích đa dạng, linh hoạt đáp ứng nhiều 
loại hình công nghiệp. 

+ Đất hạ tầng kỹ thuật, gồm các công trình: trạm xử lý nước thải, trạm 
điện, điểm tập kết rác, trạm bơm tăng áp, bể ngầm chứa nước sạch và PCCC: Bố 
trí tại khu vực phía Tây Nam khu công nghiệp, giáp lô đất cây xanh và hồ điều 
hòa.

+ Đất cây xanh: Gồm cây xanh cách ly 2 bên đường vào nút giao Cao tốc 
Hà Nội - Hải Phòng, dải cây xanh (rộng tối thiểu 10m) bao quanh khu công 
nghiệp và Khu vườn hoa cây xanh, hồ điều hòa tập trung phía Nam.

Bảng cơ cấu sử dụng đất

TT Chức năng sử dụng đất Diện tích  
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

I Diện tích quy hoạch thực hiện dự án khu công nghiệp 150,00 100,0
1 Đất nhà máy, xí nghiệp 96,417 64,28
2 Đất hành chính, dịch vụ 10,386 6,92
3 Đất trụ sở cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ 1,020 0,68
4 Đất cây xanh tập trung, cây xanh cách ly 15,850 10,57
5 Mặt nước 0,354 0,24
6 Đất giao thông nội bộ khu công nghiệp 21,429 14,29
7 Đất bãi đỗ xe 0,345 0,23
8 Đất hạ tầng kỹ thuật 3,364 2,24
9 Đất hành lang hạ tầng kỹ thuật 0,835 0,56

II Đất giao thông đối ngoại, kênh mương hoàn trả và 
nghĩa trang

21,076

1 Đất kênh mương hoàn trả 3,163
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2 Đất giao thông đối ngoại 16,876
- Nút giao đường cao tốc HN-HP 11,030
- Đường giao thông kết nối vào KCN 5,846

3 Đất nghĩa trang hiện có 1,037
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch (I+II) 171,076

2.3. Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng
a) San nền: Cao độ san nền quy hoạch từ +2,65m đến +2,95m, cốt tim 

đường nội bộ đồng cốt +2,60m, đảm bảo đồng bộ chung với hệ thống giao thông 
và hiện trạng khu vực lân cận. 

b) Giao thông, chỉ giới xây dựng: 
- Giao thông đối ngoại: 
+ Cập nhật dự án nút giao Cao tốc Hà nội - Hải Phòng; 
+ Đường giao thông kết nối khu công nghiệp: Từ trục giao thông chính của 

khu công nghiệp quy hoạch đường kết nối với đường tỉnh 392 (nằm ngoài ranh 
giới thực hiện dự án Khu công nghiệp) gồm 2 đoạn: Đoạn 1 (phía sau CCN 
Nhân Quyền - Khu B) đi song song và vuông góc với đường tỉnh 392, quy mô 
rộng 30m(5,0+7,5+5,0+7,5+5,0); Đoạn 2 (cắt qua CCN Nhân Quyền - Khu B) đi 
vuông góc và đấu nối với đường tỉnh 392 tại tại lý trình K10+200/ĐT392, quy 
mô rộng 45m(5,0+15,0+5,0+15,0+5,0).

+ Bố trí mở các điểm đấu nối giao thông khu công nghiệp với các đường 
giao thông hiện trạng của khu vực lân cận để phục vụ nhu cầu đi lại của nhân 
dân trong khu vực.

- Giao thông nội bộ: 
+ Đường trục chính của Khu công nghiệp, quy mô mặt cắt rộng 30m 

(5+7,5+5+7,5+5); 
+ Đường cắt qua (đi phía dưới) tuyến đường nối dẫn lên cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng, quy mô mặt cắt rộng 27m(5+7,5+2+7,5+5); 
+ Các tuyến đường nhánh, quy mô mặt cắt rộng: 20,5m(5+10,5+5), 

17,5m(5,0+7,5+5,0) và 11,5m(2,0+7,5+2,0);
+ Đường vào nghĩa trang hiện hữu, quy mô mặt cắt rộng 17,5m(5+7,5+5), 

11,5m(2+7,5+2) và 7,0m(1+5+1). 
- Chỉ giới xây dựng: theo bản vẽ quy hoạch giao thông, chỉ giới xây dựng 

và quy định quản lý theo đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng kèm theo.
c) Thoát nước: Thiết kế thoát nước mưa, nước thải riêng.
- Thoát nước mặt: 
+ Nước mặt được thu vào hệ thống cống BTCT D600÷D1500 thoát về 02 

tuyến kênh hoàn trả qua Khu công nghiệp, sau đó thoát ra kênh Phủ - Hòa Loan; 
xây dựng hệ thống rãnh BxH=0,8x1m bao quanh ranh giới phía Tây và phía 
Nam. Xây dựng các cống hộp qua đường, kích thước BxH=2,5x2,5m nối các 
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kênh hoàn trả.
+ Quy hoạch, xây dựng cải tạo hoàn trả tuyến kênh Tỉnh hướng từ Bắc 

xuống Nam, qua khu công nghiệp, khu cây xanh và đất nghĩa trang và xây mới 
hoàn trả 01 tuyến kênh hở dọc theo đường nút giao Cao tốc Hà Nội - Hải Phòng 
qua Khu công nghiệp tiêu thoát ra kênh Phủ- Hòa Loan, để tiếp tục duy trì hoạt 
động ổn đinh hệ thống tưới tiêu thủy lợi cho các khu vực đất canh tác lân cận.

- Thoát nước thải: Nước thải từ các Nhà máy, xí nghiệp trong khu công 
nghiệp sau khi được xử lý đạt tiêu chuẩn theo quy định, được thu gom về Trạm 
xử lý nước thải tập trung của Khu công nghiệp, công suất 3.100m3/ng.đ,  xử lý 
đạt tiêu chuẩn mức A - Quy chuẩn QCVN 40/2011/BTNMT, thoát ra hồ xử lý 
sự cố (chỉ thị sinh học) trước khi xả ra hệ thống thoát nước chung khu vực. Cống 
thoát nước thải sử dụng đường ống D300÷ D600.

d) Cấp nước: 
- Nguồn nước: Lấy từ hệ thống cấp nước sạch hiện có trong khu vực. 

Đường ống cấp nước dùng ống HDPE D110÷ D400 cấp nước đến các lô đất. 
Tổng nhu cầu dùng nước của Khu công nghiệp (bao gồm cấp nước chữa cháy) 
khoảng 5.000m3/ngđ.

- Bố trí các trụ cứu hỏa, đấu nối vào đường ống cấp nước phân phối 
D≥110mm và đặt gần ngã ba, ngã tư hoặc trục đường lớn thuận lợi cho công tác 
phòng cháy chữa cháy. Xây dựng 01 trạm bơm phòng cháy chữa cháy (trạm 
bơm + bể nước) để phục vụ công tác phòng cháy chữa cháy.

e) Cấp điện: 
- Tổng nhu cầu dùng điện toàn khu công nghiệp dự kiến khoảng 28MVA. 

Nguồn điện lấy từ đường dây 110kV hiện có trong khu vực (sẽ thỏa thuận cụ thể 
với ngành điện lực). Xây dựng 01 trạm điện 110KV-1x63MVA để phục cấp 
điện cho các nhà máy (bố trí riêng theo từng dự án) và các Trạm biến áp cho 
Khu điều hành dịch vụ, cấp điện chiếu sáng và khu hạ tầng kỹ thuật. 

f) Thông tin liên lạc: Bố trí hệ thống hố ga và ống luồn cáp dưới vỉa hè.
g) Vệ sinh môi trường: Rác thải trong từng lô đất công nghiệp, dịch vụ 

phải được phân loại và vận chuyển xử lý đảm bảo theo quy định.
* Nội dung chi tiết theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết xât dựng gửi kèm theo.
3. Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch
Nội dung chi tiết tại Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu công nghiệp Bình Giang, huyện Bình Giang, tỷ lệ 1/500 do Công ty cổ 
phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc lập, Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh thỏa 
thuận, Sở Xây dựng thẩm định kèm theo.

4. Nội dung liên quan
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Giao UBND huyện Bình Giang rà soát, nghiên cứu tổ chức lập điều chỉnh 
quy hoạch, diện tích Cụm công nghiệp Nhân Quyền (Khu A, B) để đảm bảo 
thực hiện đồng bộ, thống nhất giữa các quy hoạch.

Điều 2. Giao cho UBND huyện Bình Giang chủ trì phối hợp với các đơn 
vị liên quan tổ chức công bố, cắm mốc giới quy hoạch đảm bảo thời gian theo 
quy định; Tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch theo đúng các quy định hiện 
hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Ban quản lý các Khu công 
nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện Bình Giang; Chủ tịch UBND xã Thái Học, 
Nhân Quyền, Bình Minh, Thái Hòa, Bình Xuyên (huyện Bình Giang) và Thủ 
trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:   
- Như điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Công ty cổ phần tư vấn và đầu tư Kinh Bắc;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, Minh (18b).

CHỦ TỊCH

 

Nguyễn Dương Thái
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