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––––––––––
Số:         /QĐ-UBND
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    Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc

    –––––––––––––––––––––––––––
      Hải Dương, ngày        tháng  01  năm 2023

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND 

phường Tân Hưng, 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;
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 2055/QĐ-UBND ngày 29/7/2022 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Đề án “Đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Công an 
cấp xã trên địa bàn tỉnh Hải Dương, giai đoạn 2021-2025”;

Căn cứ Thông báo số 335/TB-UBND ngày 12/9/2022 của UBND thành 
phố Hải Dương về việc lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở Đảng ủy - 
HĐND - UBND phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 01/TTr-
QLĐT ngày 09/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - 
UBND phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500 hồ sơ do Công ty 
cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất KT lập, đã được phòng Quản lý đô thị 
thành phố thẩm định với các nội dung chính như sau:

UBND phường Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500.
2. Chủ đầu tư: UBND phường Tân Hưng.
3. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất KT. 
4. Tính chất: Trụ sở làm việc của Đảng ủy - HĐND - UBND và Công an 

phường Tân Hưng.
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5. Nội dung quy hoạch:
a) Vị trí quy hoạch: Khu đất thuộc phường Tân Hưng, thành phố Hải 

Dương; có vị trí, cụ thể như sau:
- Phía Tây Bắc, Tây Nam, Đông Nam giáp đường giao thông;
- Phía Đông Bắc giáp đất nông nghiệp.
b) Nội dung quy hoạch: 
- Tổng diện tích lập quy hoạch: 8.196,0m2.
- Bảng cơ cấu sử dụng đất:

Stt Chức năng sử dụng
Diện tích

(m2)
Tỷ lệ
(%)

1 Đất xây dựng công trình 2.065,5 25,2
2 Đất cây xanh, bồn hoa 1.893,0 23,1
3 Đất sân, đường giao thông nội bộ 4.237,5 51,7

Tổng 8.196,0 100,0
- Mật độ xây dựng: 25,2%;
- Tầng cao công trình: 01 tầng - 03 tầng.
c) Tổ chức không gian kiến trúc, cảnh quan: 
- Xây dựng mới nhà làm việc Công an phường Tân Hưng 03 tầng diện 

tích 250,0m2 tại phía Đông Bắc khu đất kết hợp với các công trình hiện có: Trụ 
sở Đảng ủy - HĐND - UBND phường, hội trường phường, nhà đa năng để phục 
vụ nhu cầu làm việc của cơ quan.

- Công trình phụ trợ: Nhà bảo vệ, nhà để xe, nhà vệ sinh, sân đường nội 
bộ, cổng được xây dựng đồng bộ. Đất cây xanh, bồn hoa bố trí theo từng công 
trình xây dựng và bao quanh khuôn viên khu đất tạo sự kết hợp hài hoà với 
thiên nhiên.

d) Quy hoạch hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
- San nền: Bằng cao độ khu vực xung quanh.
- Giao thông: 
+ Giao thông đối ngoại: đường Lương Như Học có quy mô 30,0m (vỉa hè 

2x6,0m, lòng đường 2x7x5m, dải phân cách 3,0m), các đường giao thông quy 
hoạch phía Nam có quy mô 11,5m (3,0+5,5+3,0).

+ Giao thông nội bộ trong khu đất đảm bảo lưu thông và nhu cầu PCCC 
cho khu đất.

- Thoát nước: Nước mưa, nước thải sau khi được xử lý qua bể phốt thoát 
vào hệ thống rãnh B400, sau đó được thoát vào hệ thống thoát nước chung của 
khu vực. 

- Cấp nước: Cấp nước sạch theo đường ống D110 với nguồn cấp trên 
đường giao thông phía Tây. Xây dựng 01 trụ cứu hỏa bên trong khu đất kết hợp 
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với hệ thống PCCC chung của khu vực.
- Cấp điện: Điện sinh hoạt và điện chiếu sáng sử dụng cáp ngầm. Nguồn 

cấp từ hệ thống lưới điện thành phố.
6. Những hạng mục chính ưu tiên đầu tư xây dựng
- Công trình: Trụ sở làm việc Công an phường Tân Hưng; 
- Hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật.
(Các chỉ tiêu quy hoạch và nội dung chi tiết như hồ sơ quy hoạch do Công 

ty cổ phần tư vấn và xây dựng Thống Nhất KT lập đã được phòng Quản lý đô 
thị thẩm định trình).

7. Nội dung liên quan
UBND phường Tân Hưng có trách nhiệm rà soát, đánh giá quá trình thực 

hiện Quy hoạch chung xây dựng xã Tân Hưng (nay là phường Tân Hưng) đã 
được phê duyệt và khảo sát, tính toán nhu cầu quỹ đất hạ tầng xã hội thiết yếu 
của địa phương,... để cập nhật, bổ sung vào đồ án Quy hoạch phân khu phường 
Tân Hưng, thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/2000 khi tổ chức thực hiện.

Điều 2. UBND phường Tân Hưng có trách nhiệm tổ chức công bố quy 
hoạch được duyệt đảm bảo đúng thời gian theo quy định; Thực hiện việc cắm mốc 
và triển khai thực hiện dự án theo quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

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 Tân Hưng 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. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

                  Tăng Văn Quản 
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