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Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải Dương lần thứ 
XXIII, thời gian qua UBND thành phố đã xây dựng các Đề án và triển khai đầu 
tư xây dựng các dự án, công trình trọng điểm, trọng tâm tạo động lực cho việc 
thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, góp phần xây dựng thành phố Hải Dương trở 
thành đô thị xanh – thông minh – thân thiện – an toàn.

Hiện nay, UBND thành phố đang triển khai công tác chỉnh trang đô thị 
hướng tới Đại hội Thể thao Đông Nam Á SEA games 31, trong đó tập trung vào 
việc cải tạo hệ thống cây xanh đô thị, cải tạo các vườn hoa cây xanh và xây 
dựng mới các không gian công cộng nhằm nâng cao chất lượng môi trường sống 
của nhân dân thành phố. Qua kiểm tra, rà soát, sau khi được Nhà nước thu hồi 
đất để thực hiện dự án xây dựng Công ty Ford Việt Nam (năm 1995), trên địa 
bàn phường Tứ Minh có phần diện tích khoảng 20.920,0 m2 đất nông nghiệp 
(phía trước Công ty Ford Việt Nam), hiện nay chưa được quản lý, đầu tư xây 
dựng theo đúng quy hoạch. Theo quy hoạch của UBND phường Tứ Minh đã 
được phê duyệt diện tích đất trên là diện tích đất cây xanh, tuy nhiên đang được 
các hộ dân chiếm dụng và sử dụng không đúng mục đích như: xây dựng nhà 
xưởng sản xuất chậu cảnh, ghế đá, chăm sóc, buôn bán cây cảnh gây mất vệ sinh 
môi trường, cảnh quan đô thị tại khu vực cửa ô phía Tây thành phố và ảnh 
hưởng lớn đến điều kiện kinh doanh, sản xuất của Công ty Ford Việt Nam.

Nhằm giải quyết vấn đề nêu trên, đồng thời tạo diện mạo mới, khang 
trang cho khu vực cửa ô phía Tây thành phố, UBND thành phố đề nghị UBND 
tỉnh chấp thuận một số nội dung sau:

1. Đồng ý chủ trương giao UBND thành phố tổ chức lập dự án đầu tư xây 
dựng công viên cây xanh tập trung thuộc Khu Cẩm Khê B, phường Tứ Minh, 
thành phố Hải Dương, với tổng mức đầu tư khoảng 23 tỷ, trong đó:

+ Chi phí xây lắp + chi phí khác: 8,0 tỷ đồng;
+ Chi phí GPMB: 13.000.000.000 tỷ đồng;
+ Chi phí dự phòng: 2,0 tỷ tỷ đồng.
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2. Đề xuất đầu tư hạ tầng từ nguồn Ngân sách thành phố Hải Dương  và 
đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ chi phí GPMB từ nguồn ngân sách tỉnh.

Để đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan đô thị tại khu vực cửa ô phía 
Tây thành phố và tạo điều kiện thuận lợi cho việc kinh doanh, sản xuất của Công 
ty Ford Việt Nam, UBND thành phố Hải Dương kính đề nghị UBND tỉnh quan 
tâm, xem xét chấp thuận./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Thành ủy;
- CT, các PCT UBND thành phố;
- Các phòng, ban: QLĐT, TCKH,
 TMNT, QLDA, GPMB;
- Lưu: VT, VP (15b).
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Trương Mạnh Long
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