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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, 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 Quy hoạch đô thị 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 ngày 20/11/2018;
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;
Căn cứ Quyết định số 15/2022/QĐ-UBND ngày 21/10/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý quy hoạch 
xây dựng trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 724/QĐ-UBND ngày 20/3/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500;

Căn cứ Công văn số 3395/UBND-VP về việc Điều chỉnh cục bộ Điều 
chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), 
thành phố Hải Dương;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 10/TTr-
QLĐT ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng 
Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500, hồ sơ do 
Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam 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 điều chỉnh quy hoạch
Khu đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương đã được UBND 

tỉnh phê duyệt quy hoạch, chấp thuận đầu tư dự án; Tuy nhiên, qua kiểm tra thực 
tế, khảo sát, đối chiếu quy hoạch cao độ tuyến phố Thạch Khôi (tuyến đường 4.1 
thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Quý - Goldenland) đang cao hơn so với 
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khu vực dân cư hiện trạng khoảng 15cm - 45cm và đã được UBND tỉnh chấp 
thuận chủ trương cho phép lập điều chỉnh cục bộ quy hoạch. Do đó, việc lập 
Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị Phú Quý 
(Goldenland), thành phố Hải Dương là cần thiết, đảm bảo kết nối đồng bộ hạ 
tầng kỹ thuật, giải quyết những kiến nghị của người dân trong khu vực và không 
làm thay đổi tính chất, quy mô của dự án, không gây quá tải hạ tầng kỹ thuật và 
hạ tầng xã hội của khu vực điều chỉnh quy hoạch.

II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch
1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

đô thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500.
2. Chủ đầu tư: Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp và Công 

ty TNHH Đức Dương.
3. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị 

Việt Nam.
4. Tính chất: Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại tuyến phố Thạch 

Khôi (tuyến đường 4.1 thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Quý - Goldenland).
5. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:
5.1. Vị trí: Khu đất nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch thuộc tuyến đường 

4.1 thuộc quy hoạch chi tiết khu đô thị Phú Quý (Goldenland), phường Thạch 
Khôi, thành phố Hải Dương, vị trí có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc giáp các tuyến đường giao thông;
- Phía Nam giáp Khu dân cư thương mại và tiểu thủ công nghiệp xã 

Thạch Khôi (nay là phường Thạch Khôi);
- Phía Đông giáp đường giao thông và khu dân cư thôn Liễu Tràng;
- Phía Tây giáp Quốc lộ 37;
5.2. Nội dung điều chỉnh quy hoạch. 
- Quy mô nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch: khoảng 1,51ha.
- Điều chỉnh cao độ tuyến đường 4.1 từ nút giao T26 đến nút giao T81 từ  

+3.25m ÷ +3.27m thành +3.00m ÷ +3.25m.
- Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật (giao thông, thoát nước, cấp nước, 

cấp điện, thông tin liên lạc) theo cao độ san nền điều chỉnh.
Các nội dung khác giữ nguyên theo Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô 

thị Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 đã được UBND 
tỉnh phê duyệt.

6. Những hạng mục chính ưu tiên đầu tư xây dựng: Hoàn thiện hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật tại tuyến phố Thạch Khôi (tuyến đường 4.1 thuộc quy 
hoạch chi tiết khu đô thị Phú Quý - Goldenland).

(Các chỉ tiêu quy hoạch và nội dung chi tiết như hồ sơ quy hoạch do Công 
ty cổ phần tư vấn xây dựng công nghiệp và đô thị Việt Nam lập đã được phòng 



3

Quản lý đô thị thẩm định trình).
Điều 2. Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp và Công ty 

TNHH Đức Dương có trách nhiệm phối hợp với UBND phường Thạch Khôi 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 HĐND & UBND thành phố; Trưởng các 
phòng, ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính - Kế 
hoạch; Đội trưởng Đội kiểm tra quy tắc quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường 
Thạch Khôi; Liên danh Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp và Công ty 
TNHH Đức Dương 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 (để b/c)
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

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

Tăng Văn Quản


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T15:57:56+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T16:01:01+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T16:01:05+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2023-01-19T16:01:12+0700
	Tỉnh Hải Dương
	Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương<ubnd.tphaiduong@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




