
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:        /TTr-UBND

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

      Hải Dương, ngày         tháng  01  năm 2022

TỜ TRÌNH
Về việc đề nghị điều chỉnh (lần 2) Cụm công nghiệp Ba Hàng, 

thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương

Ủy ban nhân dân thành phố Hải Dương nhận được Công văn số 59/SCT-
QLCN ngày 17/01/2022 về việc điều chỉnh Quyết định thành lập Cụm công 
nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải Dương.

Sau khi nghiên cứu nội dung và đối chiếu với các văn bản chỉ đạo của 
Tỉnh ủy, UBND tỉnh. UBND thành phố báo cáo, trình UBND tỉnh xem xét quyết 
định điều chỉnh (lần 2) Cụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải Dương như 
sau:

1. Căn cứ pháp lý
Căn cứ Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/5/2017 của Chính phủ về 

quản lý, phát triển Cụm công nghiệp; Nghị định số 66/2020/NĐ-CP ngày 
11/6/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 
68/2017/NĐ-CP ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn từ 
nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 đi đường 390, 
Quốc lộ 37;

Căn cứ Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 30/3/2016 của Chủ tịch 
UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập Cụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố 
Hải Dương, tỉnh Hải Dương;

Căn cứ Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 07/08/2020 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc điều chỉnhCụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 282-TB/TU ngày 23/6/2021 của Tỉnh ủy Hải Dương 
về ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc rà soát các nội dung thực hiện Dự 
án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Ba Hàng, 
phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương; Thông báo số 574-TB/TU ngày 
07/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc khắc phục, giải quyết khó khăn, 
vướng mắc đến Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật Cụm 
công nghiệp (CCN) Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành phố Hải Dương.
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Căn cứ Công văn số 479/VP-TH ngày 05/09/2019 của UBND tỉnh Hải 
Dương về việc điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cụm công nghiệp Ba 
Hàng, thành phố Hải Dương;

Căn cứ Thông báo số 94/TB-VP ngày 18/8/2021 của Văn phòng UBND 
tỉnh Hải Dương về Ý kiến Kết luận của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực 
UBND tỉnh Lưu Văn Bản tại cuộc họp ngày 17/8/2021 về việc giải quyết khó 
khăn, vướng mắc và kế hoạch khắc phục liên quan đến Dự án đầu tư xây dựng 
và kinh doanh hạ tầng Cụm công nghiệp Ba Hàng, phường Nam Đồng, thành 
phố Hải Dương; Công văn số 144/UBND-VP ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh 
về việc thực hiện Thông báo kết luận số 574-TB/TU ngày 07/01/2022 của Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy.

2. Lý do điều chỉnh:
- Cụm công nghiệp Ba Hàng đã được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch tại 

Quyết định số 2565/QĐ-UBND ngày 25/7/2006, phê duyệt điều chỉnh tại Quyết 
định số 326/QĐ-UBND ngày 20/01/2009 với điện tích sau khi điều chỉnh quy 
hoạch là 46,42ha. 

- Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN được UBND tỉnh 
giao cho Công ty thương mại và vận tải Thành Đạt là Chủ đầu tư tại Quyết định 
số 888/QĐ-UBND ngày 12/3/2008 và cấp Giấy chứng nhận đầu tư số 
04121000189 ngày 22/01/2009. Ngày 30/3/2016, CCN Ba Hàng đã được UBND 
tỉnh quyết định thành lập tại Quyết định số 819/QĐ-UBND với diện tích 
46,044ha. Tuy nhiên, đến năm 2013, UBND tỉnh thu hồi một phần diện tích 
CCN để thực hiện đầu tư xây dựng tuyến đường tỉnh 390 và 390C, và một phần 
diện tích nút giao lập thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, QL5 và đường 
tỉnh 390 (đoạn qua CCN), Do đó, ngày 07/8/2020, UBND tỉnh đã ban hành 
Quyết định số 2282/QĐ-UBND về việc điều chỉnh CCN Ba Hàng, trong đó điều 
chỉnh tăng diện tích CCN từ 46,044ha lên 46,9136ha. 

- Mặt khác, theo Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương (năm 
2017) được phê duyệt có quy hoạch tuyến đường Vành đai I thành phố đi cắt 
qua CCN với quy mô mặt cắt 70m, sau đó được điều chỉnh giảm còn 45m (theo 
Văn bản số 3851/UBND-VP ngày 02/11/2018 của UBND tỉnh) làm thay đổi quy 
hoạch hệ thống giao thông trong CCN. Ngoài ra, do vướng mắc trong công tác 
giải phóng mặt bằng, giao đất, tình trạng ô nhiễm môi trường (do vị trí xây dựng 
trạm xử lý nước thải theo quy hoạch được duyệt không phù hợp với thực tế, 
không được sự đồng thuận của nhân dân), nên đến nay Chủ đầu tư chưa đầu tư 
xây dựng hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật CCN. 

- Với những vướng mắc nêu trên, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo giải quyết khó khăn, vướng mắc và kế hoạch khắc phục liên quan đến 
Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng CCN Ba Hàng, phường Nam 
Đồng, thành phố Hải Dương tại Văn bản số 282-TB/TU ngày 23/6/2021 (của 
Tỉnh uỷ Hải Dương) và Thông báo số 94/TB-VP ngày 18/8/2021 (của Văn 
phòng UBND tỉnh Hải Dương).
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Do đó, việc điều chỉnh (lần 2) Cụm công nghiệp Ba Hàng, thành phố Hải 
Dương là cần thiết, đảm bảo theo đúng quy định và chủ trương của Tỉnh ủy, 
UBND tỉnh Hải Dương.

3. Nội dung đề nghị điều chỉnh như sau:
3.1 Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 

30/3/2016 của UBND tỉnh, nội dung như sau:
“2. Địa điểm: Thuộc phường Ái Quốc và phường Nam Đồng, thành phố Hải 

Dương.
- Phía Bắc: giáp đường vào khu dân cư Vũ La và đất cảnh tác của khu dân 

cư Vũ La;
- Phía Nam: tiếp giáp đường tỉnh 390 và Đê tả sông Thái Bình;
- Phía Tây: giáp khu dân cư Đồng Ngọ, phường Nam Đồng;
- Phía Đông: giáp Công ty may Formostar và khu dân cư Vũ Xá, phường Ái 

Quốc”
3.2 Điều chỉnh Khoản 3 Điều 1 Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 

30/3/2016 và khoản 1 Điều 1 Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 07/8/2020 
của UBND tỉnh, nội dung như sau:

“Quy mô diện tích: 43,722ha (trong đó: phường Ái Quốc: 5,696 ha; phường 
Nam Đồng: 38,026 ha)”.

3.3Điều chỉnh thay thế Điều 2 Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 
30/3/2016 của UBND tỉnh, nội dung như sau:

“Chủ đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật CCN Ba Hàng có trách nhiệm xây 
dựng hệ thống xử lý nước thải chung của cụm; xây dựng, quản lý các công trình 
hạ tầng kỹ thuật chung của CCN theo quy định tại Nghị định số 68/2017/NĐ-CP 
ngày 25/5/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển CCN.”

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 819/QĐ-UBND ngày 
30/3/2016 của UBND tỉnh Hải Dương về việc thành lập CCN Ba Hàng, thành 
phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương và Quyết định số 2282/QĐ-UBND ngày 
07/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc điều chỉnh CCN Ba 
Hàng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương.

UBND thành phố Hải Dương báo cáo trình UBND tỉnh xem xét, quyết 
định./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Công Thương;
- TT Thành ủy HD (để báo cáo);
- CT, các PCT UBND TP;
- Các phòng QLĐT, Kte, TNMT, GPMB;
- Lưu: VT.

T/M. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

                  Trần Hồ Đăng
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