
ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:           /BC-UBND

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

Hải Dương, ngày       tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
Kế hoạch tổ chức thực hiện một số dự án, công trình trọng điểm

trên địa bàn thành phố trong thời gian tới

UBND thành phố báo cáo Kế hoạch tổ chức thực hiện một số dự án, công 
trình trọng điểm trên địa bàn thành phố gồm: Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán 
kết nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang; các dự án 
trong khu vực trung tâm thành phố liên quan đến khu vực nhà máy Sứ, nhà máy Xay, 
nhà máy Bơm…; khu vực Nam thành phố - Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp, cụ thể 
như sau:

A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:
1. Mục đích:
- Thực hiện các dự án: Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán; Khu đô thị 

trung tâm phường Phạm Ngũ Lão (nhà máy Sứ); Khu trung tâm thành phố 
(DiamondLand) liên quan đến khu vực nhà máy nhà máy Xay, máy Bơm, công ty 
Vinafood, công ty bơm  Ebara; quy hoạch khu vực phía Nam thành phố - Đông Đại 
lộ Võ Nguyên Giáp nhằm thực hiện chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Nghị quyết 
đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025.

- Di dời các cơ sở sản xuất không hiệu quả, có nguy cơ gây ô nhiễm, mất mỹ 
quan đô thị trong khu vực trung tâm; tái thiết khu đô thị trung tâm, tạo điểm nhấn về 
kiến trúc, cảnh quan tại khu trung tâm thành phố;.

- Xây dựng khu đô thị mới cấp vùng, từng bước hoàn thiện hệ thống giao 
thông liên vùng nhằm thu hút đầu tư và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 
và thành phố Hải Dương.

2. Yêu cầu:
- Công tác tổ chức triển khai thực hiện các dự án phải đảm bảo trình tự quy 

định của pháp luật, Quy chế làm việc của tỉnh và thành phố.
- Phân định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm của các phòng, ban, đơn vị trong tổ chức 

thực hiện các dự án theo nguyên tắc 05 rõ.
B. NỘI DUNG:
I. DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM PHƯỜNG PHẠM NGŨ LÃO, 

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (KHU VỰC 1)
1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Thông báo số 848-TB/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về triển khai các dự án trong khu vực Trung tâm thành phố Hải Dương liên quan 
đến Nhà máy Sứ, Nhà máy Bơm, Nhà máy Xay.
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- Căn cứ Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của HĐND thành 
phố về việc quyết định chủ trương đầu tư Dự án khu đô thị trung tâm phường Phạm 
Ngũ Lão, thành phố Hải Dương (Khu vực 1).

- Căn cứ Công văn số 3579/UBND-VP ngày 09/12/2022 của UBND tỉnh
Hải Dương về việc triển khai thực hiện các dự án trong khu vực trung tâm thành
phố Hải Dương liên quan đến khu vực Nhà máy Sứ và Thông báo số 155/TB-UBND 
ngày 16/12/2022 của UBND tỉnh Hải Dương về Kết luận tại phiên họp thường kỳ 
UBND tỉnh tháng 12 năm 2022 (lần 2).

- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và Kế 
hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin dự án:
-Tên dự án: Đầu tư xây dựng Khu đô thị mới trung tâm phường Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Hải Dương.
- Dự án nhóm: Nhóm B.
- Cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Hải Dương.
- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và vốn từ quỹ phát triển đất.
- Quy hoạch dự án: Quy hoạch Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, 

thành phố Hải Dương – Khu vực 1 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 
3397/QĐ-UBND, ngày 07/11/2017 (phê duyệt điều chỉnh tại Quyết định số 
3402/QĐ-UBND ngày 19/11/2021) với diện tích 9,625 ha; được quy hoạch các loại 
đất như sau: đất dịch vụ thương mại, đất hỗn hợp cao tầng (cao tối đa 28 tầng), tòa 
nhà ở xã hội (cao 15 tầng), đất ở thương mại, đất công cộng, đất trường mầm non, 
nhà văn hóa, đất cây xanh, hạ tầng kỹ thuật…; quy mô dân số khoảng 3.000 người. 
Hiện trạng khu đất (chưa được GPMB) bao gồm: Nhà máy Sứ, Trường mầm non 
Hoa Sứ, Công ty cổ phần phát hành Sách Hải Dương và 18 hộ dân.

- Quy mô dự án:
+ Giai đoạn 1: Thực hiện Dự án Giải phóng mặt bằng (Nhà máy Sứ Hải

Dương, trường Mầm non Hoa Sứ, Công ty cổ phần phát hành Sách) và đầu tư
xây dựng khu tái định cư, trường mầm non theo quy hoạch Khu đô thị trung tâm
phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương (Khu vực 1).

+ Giai đoạn 2: Thực hiện Dự án Giải phóng mặt bằng các hộ dân và đầu
tư xây dựng hạ tầng các nút giao thông đấu nối.

- Về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất: Đã có trong quy hoạch và kế hoạch sử 
dụng đất.

- Về Kế hoạch phát triển nhà: đã phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở giai 
đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2023.

3. Phương án triển khai thực hiện, tổng mức đầu tư
Thực hiện theo 02 giai đoạn, cụ thể:
- Giai đoạn 1: Thực hiện GPMB toàn bộ phần diện tích của Công ty Sứ, 

Trường mầm non Hoa Sứ, Công ty phát hành sách; trong đó, tập trung thực hiện  
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trước diện tích đất khu tái định cư và trường mầm non sớm bàn giao mặt bằng từng 
phần để tổ chức thi công.

- Giai đoạn 2: Thực hiện GPMB các hộ dân và đầu tư xây dựng hạ tầng các 
nút giao thông kết nối.

Dự kiến tổng mức đầu tư: 543.850.000.000 đồng (Năm trăm bốn mươi ba 
tỷ, tám trăm năm mươi triệu, đồng chẵn).

Stt Hạng mục Giá trị (đồng)
1 Chi phí phục vụ GPMB 444.000.000.000

Nhà máy Sứ, Trường mầm non Hoa Sứ, Công 
ty phát hành sách

272.000.000.000

Các hộ dân thuộc nút giao 172.000.000.000
2 Chi phí xây dựng 37.500.783.000
- Hạng mục xây dựng HTKT khu tái định cư 9.472.790.000
- Hạng mục xây dựng trường mầm non 24.783.314.000
- Hạng mục xây dựng HTKT các nút giao 3.244.679.000
3 Chi phí thiết bị 3.794.864.000
4 Chi phí Quản lý dự án 1.131.501.000
5 Chi phí tư vấn đầu tư 3.279.550.000
6 Chi phí khác 257.237.000
7 Chi phí dự phòng 53.886.065.000

TỔNG 543.850.000.000
Trong đó:
a) Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 1: 348.947.500.000 đồng (chi phí 

GPMB 272 tỷ).
b) Dự kiến tổng mức đầu tư giai đoạn 2:194.902.500.000 đồng (chi phí 

GPMB 172 tỷ).
4. Kế hoạch thực hiện: 
a) Chủ trương – nguồn vốn:
- Báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy chế làm việc (cho ý kiến cụ thể về 

chủ trương đầu tư, dự án, nguồn kinh phí, người quyết định đầu tư...).
b) Giai đoạn lập, phê duyệt BC NCKT:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, hoàn thiện BC NCKT: 28/2/2023.
(Đầu thầu rộng rãi qua mạng lựa chọn đơn vị tư vấn)
- Thỏa thuận chuyên ngành: Cấp điện, nước, PCCC, TTTT, ĐTM, trích lục 

thu hồi đất: 15/3/2023.
- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT: 20/3/2023.
c) Giai đoạn lập, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán giai đoạn 1:
Sau khi Báo cáo NCKT dự án được duyệt thực hiện đầu thầu rộng rãi qua 

mạng lựa chọn đơn vị tư vấn lập TK BVTC.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập TK BVTC, hoàn thiện hồ sơ: 30/3/2023.
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- Thỏa thuận chuyên ngành: Cấp điện, nước, PCCC: 20/4/2023.
- Thẩm định, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán: 25/4/2023.
(Bao gồm cả thời gian lập hồ sơ, xin ý kiến các sở ngành, trình thẩm định, 

phê duyệt).
- Đấu thầu rộng rãi lựa chọn nhà thầu, khởi công xây dựng hạ tầng khu tái 

định cư và trường mầm non: 30/5/2023.
c) Công tác GPMB:
- Giai đoạn 1: Thực hiện Dự án GPMB Công ty Sứ, Trường mầm non Hoa 

Sứ, Công ty phát hành sách: 
+ Tập trung thực hiện GPMB diện tích đất xây dựng khu tái định cư và trường 

mầm non để thực hiện thủ tục chuyển đổi mục đích từng phần và bàn giao mặt bằng 
thi công giai đoạn 1 Dự án: Dự kiến hoàn thành 30/5/2023.

(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất thì 
cộng thêm 100 ngày).

+ Thực hiện GPMB toàn bộ phạm vi còn lại Công ty Sứ: 10/7/2023 để UBND 
tỉnh chỉ đạo Sở ngành và địa phương tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư đấu giá 
lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án.

- Giai đoạn 2: GPMB đối với các hộ đất ở: 10/01/2024 (triển khai sau khi 
hoàn thành hạ tầng khu tái định cư).

(Chi tiết có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
5. Khó khăn vướng mắc:
- Về nguồn vốn: Chưa có chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (UBND 

tỉnh đã có Thông báo số 07/TB-UBND ngày 13/01/2023, kết luận thống nhất lựa 
chọn phương án trích 348 tỷ đồng từ nguồn tăng thu ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển 
nguồn sang 2022 phần kinh phí 422 tỷ đồng cho Quỹ phát triển đất và các dự án cần 
đẩy nhanh tiến độ theo đề nghị của Sở Tài chính; giao Sở Tài chính tham mưu báo 
cáo cấp có thẩm quyền).

- Về GPMB: Việc xác định giá trị xây dựng các công trình chuyên ngành và 
đặc thù là rất khó khăn (lò nung, phòng sấy, dây chuyển sản xuất, hệ thống đường 
ray, dẫn ga, dẫn khí… nhiều hạng mục do nước ngoài xây dựng không có thiết kế 
và dự toán); các hệ thống máy móc của Công ty có tính chất phức tạp không thể tự 
tháo dỡ, di dời. Do đó để tháo dỡ, di chuyển, lắp đặt lại và vận hành cần có chuyên 
gia chuyên ngành mới thực hiện được. UBND thành phố đã làm việc với Công ty, 
yêu cầu cung cấp hồ sơ thiết kế, dự toán và tài liệu liên quan trước 17/01/2023.

- Về trình tự thủ tục phải thực hiện các thủ tục đấu thầu rộng rãi lựa chọn đơn 
vị tư vấn lập dự án, lập thiết kế bản vẽ thi công, dự toán; đơn vị thi công theo quy 
định thời gian kéo dài; hồ sơ thiết kế phải xin ý kiến nhiều cơ quan, đơn vị chuyên 
ngành….

6. Đề xuất, Kiến nghị
6.1. Đề nghị điều chỉnh tên dự án thành: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật 

khu tái định cư và GPMB Khu trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải 
Dương (khu vực 1) cho phù hợp với tính chất của dự án.
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6.2. Đề nghị UBND tỉnh:
- Báo cáo đề xuất lại với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và các cơ quan có thẩm 

quyền về việc cho chủ trương đầu tư và quy mô dự án, đặc biệt là quyết định nguồn 
vốn thực hiện (theo phương án chọn tại Thông báo số 07/TB-UBND ngày 
13/01/2023 của UBND tỉnh).

- Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dự kiến nêu trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ 
đạo các Sở ngành có liên quan tham mưu và thực hiện một số dung cụ thể như sau:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp cùng Sở Tài chính: tham mưu cho UBND 
tỉnh trình các cấp có thẩm quyền xem xét quyết định về nguồn vốn thực hiện giai 
đoạn 1 của dự án trước ngày 10/02/2023.

+ Chỉ đạo các Sở ngành có liên quan: tham mưu cho UBND tỉnh, hướng dẫn 
UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ GPMB đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, cho 
phép UBND thành phố thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá trị xây dựng 
các công trình chuyên ngành và đặc thù (lò nung, phòng sấy, dây chuyển sản xuất, 
hệ thống đường ray, dẫn ga, dẫn khí…); xác định giá trị còn lại các công trình, hạng 
mục còn sử dụng trước ngày 30/03/2023. Cho phép UBND thành phố tính giá trị 
điện, nước theo % công trình; Đồng ý giao cho các tổ chức thuộc diện GPMB tự phá 
dỡ thu hồi vật liệu bàn giao mặt bằng hoàn thành sau 30 ngày kể từ ngày có quyết 
định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ.

II. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ 
GPMB KHU 1 PHỤC VỤ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TRUNG TÂM 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG (DIAMOND LAND)

1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Thông báo số 848-TB/TU ngày 25/11/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về triển khai các dự án trong khu vực Trung tâm thành phố Hải Dương liên quan 
đến Nhà máy Sứ, Nhà máy bơm, Nhà máy Xay.

- Căn cứ Thông báo số 144/TB-UBND ngày 30/11/2022 của UBND tỉnh Hải 
Dương về Kết luận tại phiên họp Thường kỳ UBND tỉnh tuần thứ 47 năm 2022;

- Căn cứ Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2023-2025 và Kế 
hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương.

2. Thông tin cơ bản về dự án
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng hạ tầng Khu tái định cư và GPMB khu 1 phục 

vụ thực hiện dự án Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land).
- Dự án nhóm: Nhóm B.
- Dự kiến cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Hải Dương (Tùy thuộc 

vào cơ cấu nguồn vốn).
- Nguồn vốn dự kiến: Ngân sách tỉnh hỗ trợ và ngân sách thành phố khi đảm 

bảo cân đối.
- Quy hoạch dự án:
+ UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại Quyết định số 1982/QĐ-UBND ngày 

19/6/2018 (điều chỉnh tại Quyết định số 1958/QĐ-UBND ngày 28/6/2021) với diện 



6

tích 8,07 ha. Hiện trạng khu đất (chưa được GPMB) bao gồm: Công ty cổ phần chế 
tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty vinafood, Trung 
tâm xúc tiến thương mại, 17 hộ dân phía Đông đường Nguyễn Trãi và các hộ dân 
khu tập thể Nhà máy Bơm (hiện có 257 hộ đang sinh sống).

+ Để đảm bảo yêu cầu GPMB tạo quỹ đất sạch, UBND thành phố đã báo cáo 
đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh Quy hoạch Khu 1 thuộc Quy hoạch Khu đô thị trung 
tâm thành phố Hải Dương thành 02 khu vực (dự kiến khu A khoảng 6,06 ha vị trí 
phía Đông đường Nguyễn Trãi và khu B khoảng 2,01 ha, vị trí khu tập thể nhà máy 
Bơm)

- Về quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Đã có trong quy hoạch và kế hoạch 
sử dụng đất.

- Về Kế hoạch phát triển nhà: đã phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở giai 
đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2023.

- Quy mô dự án:
* Giai đoạn 1: Triển khai thực hiện giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch đối 

với khu vực phía Đông đường Nguyễn Trãi (dự kiến Khu A, khoảng 6,06ha; bao 
gồm: đất Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy 
Xay, Công ty Vinafood, Trung tâm xúc tiến thương mại, không bao gồm 17 hộ dân 
phía Đông đường Nguyễn Trãi) và đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư 
(cho17 hộ dân với khu vực phía Đông đường Nguyễn Trãi, khoảng 0,4 ha)

* Giai đoạn 2: Tổ chức đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu 
tư xây dựng Khu A thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond 
Land); diện tích: 6,06 ha.Do UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện.

Đối với GPMB khu vực tập thể nhà máy Bơm với quy mô khoảng 2,01ha (di 
dời 257 hộ) sẽ đề xuất thực hiện sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà 
ở xã hội Tạ Quang Bửu, thành phố Hải Dương, gồm 02 tòa nhà 15 tầng.

3. Kế hoạch thực hiện: 
3.1. Công tác Quy hoạch:
Sau khi đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 được 

Chính phủ phê duyệt, sẽ tổ chức lập Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu (bổ sung 
khu tái định cư và quy hoạch ngầm bãi đỗ xe), Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây 
dựng. 

- Dự kiến tiến độ phê duyệt quy hoạch chung thành phố đến năm 2040: 
28/2/2023.

- Điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000: 10/4/2023.
- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 20/5/2023.
3.2. Chủ trương – nguồn vốn:
- Báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy chế làm việc (cho ý kiến cụ thể về 

chủ trương đầu tư, dự án, nguồn kinh phí, người quyết định đầu tư...) trước 
30/4/2023. 

- Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 20/6/2023.
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- Nghị quyết HĐND phê duyệt Chủ trương đầu tư: dự kiến 30/7/2023 
3.3. Giai đoạn lập, phê duyệt BC NCKT:
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, hoàn thiện BC NCKT: 15/9/2023.
- Thỏa thuận chuyên ngành: Cấp điện, nước, PCCC, TTTT, ĐTM, trích lục 

thu hồi đất: 20/10/2023.
- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT: 30/10/2023.
3.4. Giai đoạn lập, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán (hạ tầng khu tái 

định cư):
- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán: 30/11/2023.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công hạ tầng khu Tái định cư: 30/12/2023.
3.5. Công tác GPMB: dự kiến hoàn thành 30/5/2024.
- Triển khai các bước GPMB ngay khi có có dự án được duyệt, có Thông báo 

thu hồi đất.
- Giai đoạn 1: Tập trung thực hiện Dự án GPMB khu tái đinh cư phục vụ thi 

công giai đoạn 1.
+ Tập trung thực hiện GPMB diện tích đất xây dựng khu tái định cư để thực 

hiện thủ tục chuyển đổi mục đích từng phần và bàn giao mặt bằng thi công giai đoạn 
1 Dự án: 30/12/2023.

(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất thì 
cộng thêm 100 ngày)..

+ Thực hiện GPMB toàn bộ phạm vi còn lại.
- Giai đoạn 2: hoàn thành 30/5/2024.
(Chi tiết có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
4. Dự kiến tổng mức đầu tư:

Stt Hạng mục Giá trị (đồng)
1 Chi phí phục vụ GPMB 480.507.600.000
2 Chi phí xây dựng (khoảng 4.000m2) 5.000.000.000
3 Chi phí tư vấn và các chi phí khác 500.000.000
4 Chi phí dự phòng 48.600.760.000

TỔNG 534.608.306.000
(Bằng chữ:Năm trăm ba mươi tư tỉ, sáu trăm linh tám triệu, ba trăm linh sáu 

nghìn đồng).
5. Khó khăn vướng mắc
- Về quy hoạch: Phụ thuộc tiến độ phê duyệt Quy hoạch chung thành phố đến 

năm 2040, Điều chỉnh quy hoạch phân khu, điều chỉnh quy hoạch chi tiết. Thời gian 
báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy chế làm việc;

- Về nguồn vốn thực hiện: hiện thành phố khó khăn trong việc cân đối nguồn 
để thực hiện dự án này; do vậy, đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ từ nguồn tỉnh.

- Một số khó khăn vướng mắc về công tác GPMB:
+ Hiện có 13 hộ gia đình, cá nhân đang ở trong tập thể nhà máy Xay nhưng 

không có bất kỳ hồ sơ, tài liệu về việc sử dụng đất và không đủ điều kiện được cấp 
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giấy CNQSD đất (tại vị trí này không được quy hoạch là đất ở và thuộc quản lý 
của các tổ chức) và khi tiến hành thu hồi đất phải bố trí được vị trí di chuyển cho 
các hộ dân.

+ Đối với các Doanh nghiệp có nhiều nhà, công trình kiến trúc quy mô lớn 
và cơ bản không tương đồng với các tiêu chuẩn kỹ thuật theo bộ đơn giá do UBND 
tỉnh quy định nên phải kiểm kê, lập dự toán theo hướng xây dựng cơ bản vì vậy 
cần thiết phải thuê đơn vị tư vấn có đủ năng lực và có kinh phí để thực hiện. 

6. Đề nghị UBND tỉnh:
- Báo cáo đề xuất với Ban cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

về việc cho chủ trương đầu tư và quy mô dự án, đặc biệt là nguồn vốn thực hiện.
- Để đảm bảo tiến độ theo kế hoạch dự kiến nêu trên, đề nghị UBND tỉnh chỉ 

đạo các Sở ngành có liên quan tham mưu và thực hiện một số dung cụ thể như sau:
+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: tham mưu phương án cân đối nguồn 

ngân sách tỉnh cấp cho UBND thành phố khoảng 534 tỷ đồng năm 2023 để thực hiện 
dự án.

+ Chỉ đạo các Sở ngành có liên quan: tham mưu cho UBND tỉnh, hướng dẫn 
UBND thành phố hoàn thiện hồ sơ GPMB đảm bảo tiến độ đề ra. Trong đó, cho 
phép UBND thành phố thuê đơn vị tư vấn thẩm định giá để xác định giá trị còn lại 
các công trình, hạng mục còn sử dụng trước ngày 30/11/2023. Cho phép UBND 
thành phố tính giá trị điện, nước theo % công trình; Đồng ý giao cho các tổ chức 
thuộc diện GPMB tự phá dỡ thu hồi vật liệu bàn giao mặt bằng hoàn thành sau 30 
ngày kể từ ngày có quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ. 

+ Đối với 13 hộ đang sinh sống tại nhà máy Xay, đề nghị cho phép mua hoặc 
thuê nhà tại chung cư HUDIC.

III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG HẠ TẦNG KHU TÁI ĐỊNH CƯ VÀ 
GPMB PHỤC VỤ THỰC HIỆN DỰ ÁN KHU VỰC PHÍA ĐÔNG ĐẠI LỘ VÕ 
NGUYÊN GIÁP 

1. Căn cứ pháp lý
- Căn cứ Thông báo số 868/TB-TU ngày 14/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy về việc lập quy hoạch xây dựng khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc 
quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 khu liên hợp văn hóa, thể thao, giáo dục, 
y tế và khu dân cư kết hợp phía nam thành phố Hải Dương;

- Văn bản số 15/UBND-VP ngày 04/01/2022 về dựng tiếp nhận tài trợ quy 
hoạch và giao UBND thành phố lập điều chỉnh quy hoạch Khu vực phía Đông đường 
Võ Nguyên Giáp tỷ lệ 1/2000 và Quy hoạch chi tiết 1/500. 

2. Thông tin cơ bản về dự án
- Tên dự án: Đầu tư xây dựng khu hạ tầng tái định cư và GPMB phục vụ thực 

hiện dự án Khu vực phía Đông Đại lộ Võ Nguyên Giáp.
- Dự án nhóm: Nhóm B.
- Dự kiến cấp quyết định đầu tư: UBND thành phố Hải Dương.
- Nguồn vốn dự kiến: Ngân sách tỉnh.
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- Quy hoạch dự án: Khu vực lập dự án có diện tích 195,08 ha. (được UBND 
tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch phân khu tại Quyết định số 1374/QĐ-UBND 
ngày 23/5/2022).

- Về quy hoạch, Kế hoạch sử dụng đất: Đã có trong QH sử dụng đất; Theo 
số liệu trình Kế hoạch sử dụng đất là 164,89ha (thiếu 33,1ha do QĐ 1411 phân bổ 
chỉ tiêu không đủ).

- Về Kế hoạch phát triển nhà: đã phù hợp với Kế hoạch phát triển nhà ở giai 
đoạn 2023-2025 và Kế hoạch phát triển nhà ở năm 2023 trên địa bàn tỉnh Hải Dương 
được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 13/01/2023.

- Quy mô dự án: Giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích theo quy hoạch 
được duyệt khoảng 164,89 ha và đầu tư hạ tầng kỹ thuật 02 khu tái định cư (quy mô 
khoảng 1,95ha).

3. Kế hoạch thực hiện.
3.1. Dự kiến công tác Quy hoạch:
- Đã phù hợp với Quy hoạch chung thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 (điều chỉnh cục bộ tại Quyết số 3321/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của 
UBND tỉnh Hải Dương).

- Thời gian điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000: 10/03/2023.
- Thời gian lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500: 

30/6/2023 (đấu thầu lựa chon đơn vị tư vấn theo quy định)
3.2. Chủ trương – nguồn vốn:
- Báo cáo UBND tỉnh, Tỉnh ủy theo quy chế làm việc (cho ý kiến cụ thể về 

chủ trương đầu tư, dự án, nguồn kinh phí, người quyết định đầu tư...): 30/4/2023.
- Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: 30/7/2023.
- Nghị quyết phê duyệt Chủ trương đầu tư: dự kiến 30/8/2023.
3.3. Giai đoạn lập, phê duyệt BC NCKT:
Sau khi Chủ trương đầu tư dự án được duyệt thực hiện đấu thầu rộng rãi qua 

mạng lựa chọn đơn vị tư vấn lập BC NCKT.
- Lựa chọn đơn vị tư vấn lập dự án, hoàn thiện BC NCKT: 15/10/2023.
- Thỏa thuận chuyên ngành: Cấp điện, nước, PCCC, TTTT, ĐTM, trích lục 

thu hồi đất: 20/11/2023.
- Thẩm định, phê duyệt Báo cáo NCKT: 30/11/2023.
3.4. Giai đoạn lập, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán:
Sau khi Báo cáo NCKT dự án được duyệt thực hiện đầu thầu rộng rãi qua 

mạng lựa chọn đơn vị tư vấn lập TK BVTC.
- Tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt Thiết kế BVTC – Dự toán: 30/12/2023.
(Bao gồm cả thời gian lập hồ sơ, xin ý kiến các sở ngành, trình thẩm định, 

phê duyệt).
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công hạ tầng các khu tái định cư: 

30/02/2024.
3.5. Công tác GPMB: Triển khai công tác GPMB ngay khi có dự án được phê 

duyệt (dự kiến ngày 30/11/2023).
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- Giải phóng mặt bằng toàn bộ phần diện tích đất nông nghiệp, di chuyển các 
ngôi mộ, trong đó tập trung thực hiện GPMB phần diện tích đất dự kiến bố trí khu 
tái định cư để bàn giao cho đơn vị thi công trước ngày 30/02/2024. 

- Tiếp tục GPMB phần diện tích đất ở phục vụ giao đất để đấu giá quyền sử 
dụng đất lựa chọn nhà đầu tư trước ngày 30/11/2024

(Chi tiết có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
4. Dự kiến tổng mức đầu tư:

Stt Hạng mục Giá trị (đồng)
1 Chi phí phục vụ GPMB 949.227.374.000
2 Chi phí xây dựng + thiết bị 20.300.000.000
3 Chi phí tư vấn và các chi phí khác 2.300.000.000
4 Chi phí dự phòng 97.182.700.000

TỔNG 1.069.010.074.000 
(Bằng chữ: một nghìn không trăm sáu mươi chín tỉ, không trăm bẩy mươi tư triệu 
đồng)

5. Khó khăn vướng mắc:
- Về GPMB: Do quy mô dự án rộng (gần 200ha), đối tượng thu hồi đất lớn 

với khoảng 3.373 thửa đất (57 thửa đất ở, 3.285 thửa đất nông nghiệp, 30 phân mộ); 
+ Chênh lệch về đơn giá bồi thường đất nông nghiệp giữa xã và phường, 

(diện tích trên 130ha, trên địa bàn 03 phường, xã) khoảng từ 60.000đ đến 
85.000đ/1m2;

+ Việc bố trí Tái định cư đối với 57 hộ có đất ở trong dự án ảnh hưởng đến 
tiến độ thu hồi đất ở do phải thực hiện xong hạ tầng khu TĐC.

+ Việc thực hiện đo trích đo thu hồi đất: Để tổ chức thực hiện công tác bồi thường 
GPMB được thuận lợi phải thực hiện trích đo hiện trạng. Nếu thực hiện trích lục bản 
đồ địa chính sẽ dẫn đến sai  sót mốc giới, phải mất nhiều thời gian xử lý đo đạc kiểm 
tra lại (vì bản đồ địa chính được lập từ năm 2005, đến nay đã có nhiều biến động về 
ranh giới thửa đất). Tuy nhiên nếu thực hiện việc trích đo hiện trạng thì mất nhiều thời 
gian (khoảng 3 tháng) do đó kéo dài tiến độ thực hiện dự án.

 (Có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
6. Đề nghị UBND tỉnh:
- Về tiến độ: để thực hiện theo kế hoạch đề xuất nêu trên, đề nghị UBND tỉnh 

chỉ đạo các Sở ngành có liên quan tập trung tham mưu, thực hiện một số nội dung 
sau:

+ Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính: tham mưu phương án cân đối nguồn 
ngân sách tỉnh cấp cho UBND thành phố khoảng 1.069 tỷ đồng năm 2023 và 2024 
để thực hiện dự án theo tiến độ nêu trên.

+ Sở Xây dựng: hướng dẫn, phối hợp trong quá trình thực hiện; xem xét rút 
ngắn hơn thời gian theo quy định đối với công tác thẩm định, tham gia ý kiến các đồ 
án quy hoạch, báo cáo NCKT, thiết kế BVTC,... 
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- Về công tác GPMB: đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các Sở ngành có liên quan 
tham mưu UBND tỉnh:

+ Cho phép UBND thành phố áp dụng một số cơ chế hỗ trợ khác đã được 
UBND tỉnh cho phép thực hiện tại các dự án (Vành đai I, KĐT mới phía Tây phường 
Tứ Minh, KĐT Xuân Dương...) để phục vụ giải phóng mặt bằngvới các nội dung: Hỗ 
trợ nhà, công trình phục vụ nông nghiệp, phục vụ sinh hoạt theo giá trị xây mới và hỗ 
trợ đối với tài sản xây dựng sau ngày 01/7/2004 với mức bằng 60%; xem xét hỗ trợ 
chênh lệch bồi thường đất nông nghiệp giữa xã và phường.

+ Cho phép giao đất theo giai đoạn đối với khu vực dự kiến đầu tư xây dựng 
khu tái định cư làm cơ sở triển khai bước tiếp theo đối với việc GPMB các hộ đất 
ở trong cùng dự án để đảm bảo quy định tại Điều 26 Nghị định 47, Điều 85 Luật 
đất đai. 

IV. DỰ ÁN CẢI TẠO MỞ RỘNG ĐƯỜNG VŨ CÔNG ĐÁN KẾT NỐI 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG VỚI VÙNG HUYỆN CẨM GIÀNG, BÌNH 
GIANG.

1. Tiến độ hiện nay:
- Đã phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 tại Quyết định số 

5498/QĐ-UBND ngày 07/9/2021; phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết 
định số 8130/QĐ-UBND ngày 15/12/2021; Đang hoàn thiện hồ sơ thiết kế thi công 
và dự toán trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.

1.1. Quy mô dự án được duyệt
- Quy hoạch chi tiết được phê duyệt tại Quyết định số 5498/QĐ-UBND ngày 

07/9/2021 của UBND thành phố Hải Dương: Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch 
là 84.586 m2 trong đó, quy hoạch đường Vũ Công Đán với quy mô 33m và quy 
hoạch các dãy nhà ở liên kế (diện tích từ 65m2 đến 168m2; số tầng cao 3-5 tầng) và 
công trình thương mại dịch vụ + đất thương mại dịch vụ hỗn hợp (diện tích từ 
2.123m2; số tầng cao 7-8 tầng) chạy dọc tuyến đường Vũ Công Đán để tạo điểm 
nhấn kiến trúc cảnh quan cho khu vực.

- Quy mô đầu tư:  Mặt cắt đường B=33,0m (vỉa hè 2x5,0m, lòng đường 
2x10,5m, dải phân cách 2,0m; chiều dài tuyến là 1.617m. 

- Chủ trương GPMB theo Thông báo số 2025-TB/TU ngày 12/10/2020 của 
Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Thực hiện GPMB với diện tích mở rộng hơn quy mô tuyến 
đường (GPMB 2 lớp) để tháo gỡ điểm nghẽn về giao thông, tạo điểm nhấn cảnh 
quan, mỹ quan đô thị, xứng tầm đô thị loại I.

- Phương án giải phóng mặt bằng, tái định cư: Bố trí tái định cư tại chỗ đối với 
các hộ dân tại mặt tiền đường Vũ Công Đán thuộc diện phải di rời khi triển khai thực 
hiện dự án. Đối với các hộ còn lại thuộc diện đủ điều kiện tái định cư sẽ được bố trí tại 
lớp 2 đường Vũ Công Đán và các dự án: Khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, 
Khu dân cư mới Tứ Thông, phường Tứ Minh, thành phố Hải Dương.

- Tổng mức đầu tư được phê duyệt tại Quyết định số 8130/QĐ-UBND ngày 
15/12/2021 của UBND thành phố là 1.157 tỷ đồng, trong đó: Chi phí GPMB là  900 
tỷ đồng, Chi phí xây dựng là 131 tỷ đồng, Chi phí khác là 126 tỷ đồng.
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- Tiến độ thực hiện Dự án: 2020-2023.
1.2. Công tác GPMB
- Đã xây dựng Kế hoạch GPMB và ban hành Thông báo thu hồi đất thực hiện 

dự án ngày 27/12/2021; Thực hiện kiểm kê phần đất thuộc các tổ chức (trạm bơm, 
01 hộ sử dụng đất đấu thầu, phần đất trụ sở UBND phường, trường mầm non, Trường 
Đại học Thành Đồng và HTX dịch vụ nông nghiệp Tứ Minh…);

- Đã thống kê số liệu GPMB các hộ dân theo cả 2 phương án 1 lớp và 2 lớp

STT Nội dung

GĐ 1: Khu 
Xuân 

Dương - 
Thượng 

Đạt

GĐ2: Khu 
Tứ Thông

Tổng

1 Chiều dài (m) 1150 467 1617
2 Đối tượng thuộc diện GPMB (Thửa) 115 74 189
3 Nhu cầu lô đất cần để giao cho các hộ (Lô) 82 104 186
 + Số lô đủ điều kiện tái định cư (lô) 51 56 107
 + Số lô giao đất có thu tiền sử dụng đất (lô) 31 48 79
4 Giá trị GPMB (TT) (tỷ đồng) 435 366 801

5
Chi phí Xây dựng (tỷ đồng)
(tại thời điểm T10/2022) 

82,44 42 124

- Đã báo cáo tỉnh tại Báo cáo số 747/BC-UBND ngày 5/12/2022 về đề xuất 
GPMB và phân kỳ đầu tư đối với dự án Cải tạo, mở rộng đường Vũ Công Đán kết 
nối thành phố Hải Dương với vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang;

2. Kế hoạch thực hiện:
2.1. Kế hoạch triển khai Giai đoạn 1 (Đoạn Xuân Dương – Thượng Đạt)
2.1.1. Phương án 1 (phương án chọn):
- Tiếp tục tổ chức lập, trình duyệt thiết kế bản vẽ thi công, dự toán giai đoạn 

1 (đoạn qua Xuân Dương, Thượng Đạt) theo quy hoạch và dự án đã được duyệt, dự 
kiến: 15/02/2023.(còn vướng thủ tục thẩm duyệt PCCC).

- Xây dựng kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trong đó chia hạng mục xây lắp chính 
thành 02 gói thầu: Gói thi công xây dựng phần đường giao thông và gói thi công hạ 
tầng kỹ thuật phạm vi khu vực tái định cư hai bên đường; 

- Tập trung GPMB phần đất cơ quan, trụ sở, doanh nghiệp (thuộc 600m đầu 
tuyến) trước bàn giao mặt bằng thi công luôn đoạn 600m (đoạn từ đường Trường 
Chinh đến hết trường Thành Đông); bàn giao mặt bằng thi công từ 20/3/2023.

- Lập HSMT, tổ chức lựa chọn xong nhà thầu thi công xây dựng gói thi công 
phần đường giao thông trước, dự kiến lựa chọn xong nhà thầu, khởi công đoạn 600m: 
20/3/2023.
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(Trường hợp phải cưỡng chế kiểm đếm bắt buộc và cưỡng chế thu hồi đất thì 
cộng thêm 100 ngày).

- Kinh phí thực hiện Giái đoạn 1 dự kiến: 
+ Chi phí GPMB: phần đất tổ chức, cơ quan, doanh nghiệp: 5 tỷ đồng.
+ Chi phí xây dựng: khoảng 40 tỷ đồng.
* Ưu điểm:
- Triển khai được ngay đoạn không vướng GPMB đất ở, không phụ thuộc tiến 

độ xây dựng hạ tầng khu tái định cư.
- Khả thi trong việc cân đối nguồn vốn Ngân sách thành phố để bố trí vào kế 

hoạch đầu tư công năm 2023. 
* Nhược điểm, khó khăn:
- Việc lập phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán giữ nguyên quy mô 

theo phương án 2 lớp hiện còn vướng thủ tục thẩm duyệt PCCC.
- Trường hợp Tỉnh đồng ý điều chỉnh quy mô 1 lớp sẽ phát sinh các thủ tục 

điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh dự án, điều chỉnh hồ sơ thiết kế bản vẽ thi công 
giai đoạn 1 đã duyệt hết sức phức tạp.

2.1.2. Phương án 2: Tiếp tục báo cáo và thực hiện theo phương án đề xuất 
là 01 lớp:

Báo cáo Ban Cán sự UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến 
về thống nhất chủ trương lựa chọn thực hiện GPMB theo phương án 01 lớp, mặt cắt 
đường Vũ Công Đán rộng 33m, nguồn vốn thực hiện từ nguồn ngân sách tỉnh làm 
cơ sở triển khai các bước tiếp theo gồm: Điều chỉnh chủ trương đầu tư, điều chỉnh 
quy hoạch, điều chỉnh Báo cáo nghiên cứu khả thi... Dự kiến sau ngày 30/4/2023.

Dự kiến kế hoạch thực hiện một số nội dung công việc chính như sau:
- Điều chỉnh chủ trương đầu tư: 30/4/2023
- Điều chỉnh quy hoạch chi tiết: 06/6/2023 
- Khảo sát, lập điều chỉnh BCNCKT: 30/7/2023.
- Khảo sát, lập thiết kế bản vẽ thi công GĐI: 05/10/2023.
- Tổ chức lựa chọn nhà thầu, khởi công: 05/12/2023 (phụ thuộc GPMB).
- Dự kiến thi công trước đoạn 600m đầu tuyến: 150 ngày.
+ Đối với giai đoạn 1 tập trung triển khai công tác GPMB và tổ chức thi công  

trước đoạn đầu tuyến không vướng đất ở các hộ dân (phạm vi đất khác thuộc các tổ 
chức và đất do UBND phường quản lý L = 600m). Tổ chức GPMB và tái định cư 
đối với 51 hộ mặt đường Vũ Công Đán về khu dân cư Tây phường Tứ Minh và thực 
hiện thi công đối với 550m còn lại. 

- Chi phí thực hiện:
+ Chi phí xây lắp: 82 tỷ đồng;
+ Chi phí GPMB: 435 tỷ đồng;
- Thời gian khởi công: tháng 12/2023.
- Thi công đoạn còn lại: 150 ngày.
- Nguồn vốn: đề xuất từ ngân sách tỉnh
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2.2. Giai đoạn 2 – qua Khu Tứ Thông: Xây dựng kế hoạch chi tiết sau.
- Tổ chức GPMB và tái định cư đối với 56 hộ thuộc diện thu hồi trọn thửa 

diện tích đất ở về khu dân cư Tây phường Tứ Minh, Khu dân cư Tứ Thông phường 
Tứ Minh. Triển khai thực hiện thi công đối với 467m từ khu Tứ Thông đến hết địa 
phận thành phố Hải Dương. 

- Chi phí thực hiện:
+ Chi phí xây lắp: 42 tỷ đồng;
+ Chi phí GPMB: 366 tỷ đồng;
- Thời gian khởi công: tháng 2/2024.
(Có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
3. Khó khăn vướng mắc
* UBND thành phố đã bố trí quỹ đất tái định cư, giao đất có thu tiền sử dụng 

đất tại Khu dân cư mới phía Tây phường Tứ Minh, khu dân cư mới Tứ Thông. Tuy 
nhiên, Dự án có nhiều trường hợp thu hồi đất ở lớn nhưng UBND tỉnh chưa có quy 
định cụ thể về việc bồi thường bằng đất (như 1 số địa phương khác đã thực hiện theo 
Điều 74 Luật Đất đai). 

* Về cơ chế bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản xây dựng trên đất:
- Đối với tài sản xây dựng trên đất không được công nhận là đất ở:
+ Do đất của các hộ sử dụng phần lớn đều là đất ông cha để lại. Trong số đó 

nhiều hộ đã được xét cấp giấy đồng loạt chỉ được công nhận 300,0m2 đất ở, một số 
hộ cấp sau thời điểm cấp giấy đồng loạt năm 2003-2004 được công nhận đất ở nhiều 
hơn và tài sản xây dựng trên đất được bồi thường bằng 100% đơn giá gây khó khăn 
cho công tác GPMB.

+ Khó khăn trong công tác BTHT đối với tài nhà cửa, công trình kiến trúc xây 
dựng trên đất nông nghiệp, đất không đủ điều kiện được bồi thường, đất công ích 
UBND phường cho các hộ thuê thầu.

- UBND thành phố đã báo cáo UBND tỉnh phương án thực hiện GPMB 01 
lớp; tuy nhiên, Ban cán sự Đảng UBND tỉnh chưa báo cáo BTV Tỉnh ủy cho ý kiến 
chỉ đạo thực hiện. 

- Hạ tầng khu tái định cư chưa hoàn thiện, cơ chế hỗ trợ đơn giá đền bù, giá 
tái định cư, hỗ trợ thuê nhà cho các hộ....Công tác GPMB không tạo được sự công 
bằng trong công tác GPMB, các hộ thuộc lớp 2 được hưởng lợi trực tiếp.

- Về nguồn vốn: kinh phí thực hiện dự án lớn (1.042 tỷ), thành phố rất khó 
khăn trong việc cân đối nguồn vốn. 

(Có bảng dự kiến Kế hoạch thực hiện kèm theo)
4. Đề xuất, kiến nghị:
Đề nghị UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo một số nội dung như sau:
- Báo cáo xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phương án thực hiện 

GPMB (01 lớp) để thành phố triển khai thực hiện các bước tiếp theo và cân đối bối 
trí nguồn vốn của tỉnh để thực hiện dự án Cải tạo mở rộng đường Vũ Công đán kết 
nối vùng huyện Cẩm Giàng, Bình Giang. Trước mắt cho phép được ứng vốn từ quỹ 
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phát triển đất 100 tỷ để khẩn trương GPMB và thi công (đoạn 600m) thuộc giai đoạn 
1 (đoạn Xuân Dương – Thượng Đạt).

- Thành lập Ban Chỉ đạo thực hiện dự án, phân công nhiệm vụ cụ thể cho  
UBND thành phố, các Sở ngành tỉnh tham gia hướng dẫn (về thẩm định cơ chế, 
chính sách, tính pháp lý, về thu hồi đền bù tài sản công, về dự án) phối hợp, thẩm 
định phương án GPMB...

- Cho phép UBND thành phố thực hiện một số cơ chế về GPMB:
+ Bồi thường bằng đất có thu tiền sử dụng đất: Đối với trường hợp thu hồi đất 

ở lớn đề nghị UBND tỉnh ban hành quy chế cụ thể về việc bồi thường bằng đất và 
trong trường hợp bồi thường bằng tiền; cho phép UBND thành phố xét duyệt đối với 
những trường hợp cần thiết phải giao thêm đất có thu tiền sử dụng đất, để giao cho 
các hộ dân có nhu cầu về chỗ ở khi Nhà nước thu hồi, nhưng diện tích giao đất không 
vượt quá tổng diện tích đất ở thu hồi theo quy định tại Điều 3 Quyết định 
37/2014/QĐ-UBND ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương.

+ Cơ chế bồi thường, hỗ trợ đối với tài sản xây dựng trên đất:
Đối với tài sản xây dựng trên đất không được công nhận là đất ở, để đảm bảo 

công bằng cho các hộ được cấp giấy đồng loạt so với các hộ khác, UBND thành phố 
đề nghị cho phép hỗ trợ đối với nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trên đất vườn 
ao trong cùng thửa đất bằng 100% mức bồi thường.

 Đối với tài nhà cửa, công trình kiến trúc xây dựng trên đất nông nghiệp, đất 
không đủ điều kiện được bồi thường, đất công ích UBND phường cho các hộ thuê 
thầu. Căn cứ tại khoản 2 và khoản 3, Điều 20 Quyết định số 37/2014/QĐ-UBND 
ngày 22/12/2014 của UBND tỉnh Hải Dương. UBND thành phố Hải Dương đề nghị 
UBND tỉnh, các Sở ngành chức năng xem xét, cho phép áp dụng hỗ trợ khác quy 
định tại Điều 25 Nghị định số 47/20214/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ để 
hỗ trợ cho các hộ dân thuộc diện GPMB Dự án.

C. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ.
- Đề nghị UBND tỉnh xem xét đối với từng nội dung khó khăn, đề xuất kiến 

nghị của UBND thành phố tại từng Dự án; đề xuất báo cáo lại với Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy về việc cho chủ trương đầu tư và quy mô các dự án, đặc biệt là nguồn vốn 
thực hiện.

- Để đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch đề ra, đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở 
ngành liên quan phối hợp, hỗ trợ có hiệu quả đối với UBND thành phố trong quá 
trình thực hiện; thành lập Ban Chỉ đạo của tỉnh thực hiện các dự án trọng điểm trên, 
phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành phố, các Sở ngành tỉnh tham gia (về thẩm định 
cơ chế, chính sách, tính pháp lý, về thu hồi đền bù tài sản công, về dự án, thẩm định 
phương án GPMB...)

- Đề nghị UBND tỉnh xem xét ban hành thông báo thu hồi đất đối với Dự án 
Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão (khu vực 1) và Dự án Khu đô thị 
Trung tâm thành phố Diamond Land.
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Trên đây là báo cáo Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện một số dự án công 
trình trọng điểm trên địa bàn thành phố trong thời gian tới. UBND thành phố báo 
cáo Thường trực Thành ủy xem xét chỉ đạo./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy;
- CT, các PCT UBND Tp;
-Các phòng, ban: VP HĐND&UBND, 
QLĐT, TCKH, QLDA, GPMB, TNMT;

- Lưu: VT, QLĐT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng
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