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Số:           /UBND-QLĐT

Về việc thống nhất ranh giới lập 
Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 
đô thị phía Nam cầu Lộ Cương, 

thành phố Hải Dương, tỷ lệ 1/500

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

        Hải Dương, ngày         tháng  11  năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương.

UBND thành phố nhận được Văn bản số 86/CV-ECOHD ngày 
12/10/2021 của Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương về việc thống nhất 
ranh giới và phê duyệt Nhiệm vụ Điều chỉnh cục bộ 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, Giáo dục, Y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam 
thành phố Hải Dương và Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị 
phía Nam cầu Lộ Cương, thành phố Hải Dương kèm theo bản vẽ xác định ranh 
giới dự án gửi kèm theo. Qua ý kiến, đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư 
Ecopark Hải Dương, UBND thành phố có ý kiến như sau:

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tổ chức rà soát, nghiên 
cứu Điều chỉnh quy hoạch phân khu, tỷ lệ 1/2000 Khu liên hợp Văn hóa, Giáo 
dục, Y tế và khu dân cư kết hợp dịch vụ thương mại phía Nam thành phố Hải 
Dương và Quy hoạch chi tiết xây dựng, tỷ lệ 1/500 Khu đô thị phía Nam cầu Lộ 
Cương, thành phố Hải Dương tại Văn bản số 864/UBND-VP ngày 22/03/2019 
và Văn bản số 4501/UBND-VP ngày 20/12/2019. UBND thành phố (Chủ đầu tư 
lập quy hoạch) đã phối hợp với Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương 
(đơn vị tài trợ sản phẩm quy hoạch) và đơn vị tư vấn khảo sát, lập đồ án điều 
chỉnh quy hoạch nêu trên và đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Thông báo số 
20361-TB/VP ngày 21/10/2020) và UBND tỉnh (Thông báo số 95/TB-UBND 
ngày 04/5/2020) với quy mô nghiên cứu lập quy hoạch là 195,57ha. Ngoài ra, 
UBND thành phố được UBND tỉnh xem xét đề nghị của Công ty TNHH Tập 
đoàn Quang Giáp về chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu đô thị mới 
Thạch Khôi tại Văn bản số 3564/UBND-VP ngày 30/9/2020.

Để đảm bảo đồng bộ quy hoạch, ngày 25/9/2021, UBND thành phố đã tổ 
chức cuộc họp với các nhà đầu tư (Công ty cổ phần đầu tư Ecopark Hải Dương, 
Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp) và làm việc, thống nhất với Sở Xây dựng 
ranh giới lập quy hoạch tại 2 dự án nêu trên; Trong đó, quy mô lập Quy hoạch 
chi tiết xây dựng Khu đô thị phía Nam cầu Lộ Cương là 184,64ha, Khu đô thị 
mới Thạch Khôi là 75,5ha.

(Có bản vẽ xác định phạm vi ranh giới lập quy hoạch gửi kèm theo)
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Để có cơ sở cho việc lập trình thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch 
nêu trên, UBND thành phố đề nghị UBND tỉnh xem xét, cho ý kiến về ranh giới 
lập quy hoạch các khu đô thị nêu trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Thảnh ủy HD (để báo cáo); 
- CT, các PCT UBND TP;
- Công ty CP đầu tư Ecopark Hải Dương;
- Công ty TNHH Tập đoàn Quang Giáp;
- Lưu: VT, QLĐT.

CHỦ TỊCH
         

            

Trần Hồ Đăng
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