
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:            /QĐ-UBND

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

Hải Dương, ngày       tháng 01 năm 2023

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

Cơ sở sản xuất bao bì carton và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành của 
Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành, tỷ lệ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền 
địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa đổi, bổ sung 
một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến

quy hoạch số 35/2018/QH14;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 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;

Căn cứ Quyết định số 3600/QĐ-UBND ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở sản xuất bảo bì carton 
và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành của Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 05/TTr-
QLĐT ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở sản xuất bảo 
bì carton và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành của Công ty TNHH TM-DV Dũng 
Thành, tỷ lệ 1/500, hồ sơ do đơn vị tư vấn Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và 
thiết kế xây dựng Hải Dương lập, đã được phòng Quản lý đô thị thẩm định, với các 
nội dung chính như sau:

I. Lí do, sự cần thiết phải lập quy hoạch.
Trên cơ sở chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở sản xuất bảo bì carton 

và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành của Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành của 
UBND tỉnh Hải Dương, việc tổ chức lập quy hoạch chi tiết làm căn cứ cho việc quản 
lý đất đai, xây dựng, cung cấp sản phẩm bao bì carton và cho thuê nhà xưởng cho 
người dân, doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương,... Do đó việc lập Quy hoạch 
chi tiết xây dựng Cơ sở sản xuất bảo bì carton và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành, tỷ 
lệ 1/500 là cần thiết  
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 II. Mục tiêu, nhiệm vụ.
1. Mục tiêu lập quy hoạch:
- Cụ thể hoá đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết Cụm công nghiệp Thạch 

Khôi - Gia Xuyên đã được phê duyệt;
- Tổ chức sắp xếp lại không gian kiến trúc công trình trong khu đất thực

hiện dự án đảm bảo yêu cầu phát triển và tạo cảnh quan chung;
- Làm cơ sở pháp lí cho việc quản lý và đầu tư xây dựng công trình theo 

quy định.
2. Nhiệm vụ lập quy hoạch:
a) Công tác khảo sát
- Xác định phạm vi ranh giới quy hoạch.
- Bản đồ địa hình đánh giá hiện trạng được khảo sát tại thời điểm lập quy

hoạch, đánh giá đúng hiện trạng địa hình, đo vẽ bản đồ tỷ lệ 1/500.
- Đánh giá hiện trạng hạ tầng kỹ thuật của khu vực nghiên cứu quy hoạch 

sản phẩm được kiểm tra, nghiệm thu theo quy định.
b) Nội dung yêu cầu thực hiện khi lập quy hoạch chi tiết
- Xác định các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu về sử dụng đất, hạ tầng kỹ 

thuật; các yêu cầu về không gian, kiến trúc, cảnh quan.
- Nghiên cứu, xác định rõ tính chất, các nhu cầu cần thiết từ đó đề xuất quy 

mô sử dụng đất, quy mô xây dựng đối với từng công trình theo chức năng sử dụng.
- Quy hoạch sử dụng đất: Giải pháp phân bố quỹ đất theo chức năng và 

các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của từng hạng mục (diện tích, mật độ xây dựng, chiều 
cao công trình).

- Cơ cấu tổ chức không gian: Xác định nguyên tắc tổ chức, vị trí các hạng 
mục công trình, mối liên hệ giữa các hạng mục công trình của dự án đảm bảo mỹ 
quan khu vực.

- Đề xuất định hướng phát triển không gian, định hướng hạ tầng kỹ thuật
làm cơ sở lập dự án đầu tư.

- Giao thông: tính toán các chỉ tiêu, xác định mạng lưới giao thông, mặt 
cắt, chỉ giới đường đỏ, chỉ giới xây dựng, quy mô, phương án kết nối giao thông 
nội bộ với giao thông đối ngoại; các công trình xây dựng đảm bảo không ảnh 
hưởng đến tầm nhìn của người tham gia giao thông.

- Cấp nước, thoát nước, cấp điện: xác định tiêu chuẩn và nhu cầu cấp,
thoát nước, cấp điện và thông tin liên lạc.

- Sơ bộ đánh giá tác động môi trường: dự báo các tác động môi trường và
biện pháp giảm thiểu.

III. Nội dung nghiên cứu quy hoạch.
1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở sản xuất bao bì carton 

và cho thuê nhà xưởng Dũng Thành của Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành, 
tỷ lệ 1/500.
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2. Quy mô, phạm vi nghiên cứu:
- Khu đất lập điều chỉnh quy hoạch thuộc lô CA-1, Cụm công nghiệp 

Thạch Khôi - Gia Xuyên, thành phố Hải Dương; có vị trí, cụ thể như sau:
+Phía Đông Bắc giáp DNTN sản xuất và thương mại Tuấn Bình;
+Phía Tây Nam giáp cơ sở điện lạnh Hoài Hùng;
+Phía Đông Nam giáp đường giao thông hiện trạng;
+Phía Tây Bắc giáp cơ sở đồ gỗ Hoàng Minh.
-Tổng diện tích quy hoạch là: 6.106,8m2.
(Theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác 

gắn liền với đất số CS 220666 do UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 17/02/2022 cho 
Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành)

3. Tính chất, chức năng của khu vực quy hoạch:
Là cơ sở sản xuất bao bì carton và cho thuê nhà xưởng.
4. Các chỉ tiêu cơ bản dự kiến áp dụng:
- Mật độ xây dựng: ≤65%;
- Số tầng cao công trình: 01 tầng - 03 tầng.
Các chỉ tiêu khác theo quy chuẩn, tiêu chuẩn về quy hoạch hiện hành.
5. Danh mục các hạng mục công trình trong khu vực quy hoạch:
- Nhà xưởng, nhà kho, nhà điều hành; các công trình phụ trợ, kỹ thuật;
- Sân đường, giao thông nội bộ, cây xanh.
6. Hồ sơ sản phẩm:
Phần bản vẽ:
- Bản đồ vị trí và giới hạn khu đất
- Bản đồ hiện trạng TL: 1/500
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất TL: 1/500
- Sơ đồ tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan  TL: 1/500
- Các bản đồ quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật TL: 1/500
Phần văn bản:
- Thuyết minh, tờ trình và các văn bản pháp lý kèm theo;
- Dự thảo Quyết định phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch;
- Đĩa CD lưu trữ toàn bộ nội dung đồ án quy hoạch.
(Các chỉ tiêu nhiệm vụ quy hoạch và nội dung chi tiết như hồ sơ Nhiệm vụ 

quy hoạch Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết kế xây dựng Hải Dương lập 
đã được phòng Quản lý đô thị thẩm định trình).

IV.Tổ chức thực hiện:
1. Thời gian hoàn thành đồ án: Không quá 06 tháng kể từ ngày có Quyết 

định phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch. Trường hợp việc lập nhiệm vụ 
quy hoạch và lập đồ án quy hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực hiện thì thời 
gian lập đồ án không quá 06 tháng từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn 

2. Phân công trách nhiệm:
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- Chủ đầu tư: Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành;
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn quy hoạch và thiết 

kế xây dựng Hải Dương; 
- Cơ quan thỏa thuận: UBND phường Thạch Khôi; UBND xã Gia Xuyên;
- Cơ quan thẩm định: Phòng Quản lý đô thị;
- Cơ quan phê duyệt: UBND thành phố Hải Dương.
Điều 2. Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành căn cứ Nhiệm vụ điều chỉnh 

Quy hoạch được phê duyệt, tổ chức lập quy hoạch, trình thẩm định, phê duyệt 
theo quy định.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng, 
ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Đội trưởng Đội kiểm tra 
quy tắc quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi, Chủ tịch UBND xã 
Gia Xuyên; Giám đốc Công ty TNHH TM-DV Dũng Thành và Thủ trưởng các cơ 
quan, đơn vị liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- TT Thành ủy HD (để b/c);
- TT HĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

  

                  Tăng Văn Quản                       
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