
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

     
Số:        /QĐ-UBND

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

      Hải Dương, ngày        tháng  01  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Danh mục đồ án quy hoạch thuộc thẩm quyền tổ chức lập 
của UBND thành phố Hải Dương công bố mời tài trợ kinh phí lập quy hoạch

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 18/6/204; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch số 35/2018/QH14;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17/6/2009;
Căn cứ Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ về quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 72/2019/NĐ-
CP ngày 30/8/2019 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 
Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010 và Nghị định 44/2015/NĐ-CP ngày 
06/5/2015;

Căn cứ Công văn số 15/UBND-VP ngày 04/01/2023 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc lập quy hoạch xây dựng khu vực phía Đông đại lộ Võ Nguyên 
Giáp, thành phố Hải Dương;

Căn cứ Công văn số 1800/STC-QLNS ngày 09/6/2022 của Sở Tài chính 
tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn việc tiếp nhận, quản lý và sử dụng kinh phí 
tài trợ lập quy hoạch xây dựng;

Theo đề nghị của Chánh Văn phòng HĐND&UBND thành phố và Trưởng 
phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị thành phố.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này là Danh mục đồ án quy hoạch 
thuộc thẩm quyền tổ chức lập của UBND thành phố Hải Dương công bố mời tài 
trợ kinh phí lập quy hoạch như sau:

1. Số lượng đồ án bao gồm 01 đồ án quy hoạch phân khu (số liệu có thể 
điều chỉnh, bổ sung trong quá trình triển khai thực hiện để phù hợp với điều kiện 
thực tiễn).

2. Chi tiết đồ án quy hoạch theo Phụ lục kèm theo Quyết định này.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao Văn phòng HĐND & UBND thành phố công khai danh mục các 



2

đồ án quy hoạch mời gọi tài trợ kinh phí lập quy hoạch trên cổng thông tin điện 
tử của thành phố để tạo điều kiện thuận lợi trong việc tiếp cận thông tin của các 
nhà đầu tư quan tâm.

2. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị phối hợp với Văn 
phòng HĐND & UBND thành phố trong quá trình kêu gọi tài trợ kinh phí lập 
các đồ án quy hoạch nêu trên. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày ký.
Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các phòng, ban 

đơn vị: Tài chính - Kế hoạch, Quản lý đô thị và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 
liên quan căn cứ quyết định thi hành./. 
Nơi nhận:
- UBND tỉnh HD (để b/c);
- 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. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Hồ Đăng



DANH MỤC CÁC ĐỒ ÁN QUY HOẠCH THUỘC THẨM QUYỀN TỔ CHỨC LẬP CỦA UBND THÀNH PHỐ 
HẢI DƯƠNG CÔNG BỐ MỜI TÀI TRỢ KINH PHÍ LẬP QUY HOẠCH

(Kèm theo Quyết định số         /QĐ-UBND ngày     /01/2023 của UBND thành phố Hải Dương)

TT Tên đồ án quy hoạch (tên đồ án 
quy hoạch có thể chỉnh sửa phù 
hợp trong quá trình tổ chức lập 

quy hoạch)

Diện tích 
nghiên cứu 

lập quy 
hoạch dự 
kiến (ha)

Địa điểm, 
phạm vi 

nghiên cứu

Mục tiêu lập quy hoạch Thời gian dự  
kiến thực hiện

Chi phí lập 
quy hoạch 

dự kiến 
(đồng)

Ghi chú

1 Điều chỉnh quy hoạch Khu vực phía 
Đông đại lộ Võ Nguyên Giáp thuộc 
Quy hoạch phân khu Khu liên hợp 
Văn hóa - Thể thao, Giáo dục, Y tế 
và khu dân cư kết hợp dịch vụ 
thương mại phía Nam thành phố Hải 
Dương, tỷ lệ 1/2000

195,08 Xã Liên 
Hồng, xã Gia 

Xuyên và 
phường Thạch 

Khôi

Cụ thể hóa Quy hoạch 
chung thành phố Hải 

Dương; làm cơ sở để lập 
các đồ án quy hoạch chi 

tiết và thu hút đầu tư phát 
triển đô thị theo quy 
hoạch được duyệt,...

Quý I/2023 878.086.000
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