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MỞ ĐẦU1



Lý do điều chỉnh quy hoạch1.1
 QHC TP Hải Dương được UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt tại Quyết 

định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 thời điểm thành phố Hải 
Dương là đô thị loại II với ranh giới quy hoạch được lập trên phạm vi 
địa giới hành chính TP Hải Dương năm 2017 và 08 xã thuộc 03 huyện 
lân cận.

 Ngày 17/5/2019 Thủ tướng chính phủ đã ra Quyết định số 580/QĐ-TTg 
công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực 
thuộc tỉnh Hải Dương.

 Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 về việc sắp xếp các đơn vị hành 
chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương: ranh giới hành chính 
thành phố Hải Dương hiện tại đã bị thu hẹp so với phạm vi ranh giới 
lập QHC2017.

 Việc lập quy hoạch tỉnh và xây dựng động lực phát triển mới cho tỉnh 
và thành phố Hải Dương với một tâm thế mới.

 Hiện nay đã có nhiều định hướng hạ tầng khung quốc gia như: QH 
sử dụng đất, lưới điện, thoát lũ, đường bộ quốc gia, đường sắt quốc 
gia, đường ống xăng dầu...,việc khai thác phát huy giá trị của bờ sông 
Thái Bình và sông Sặt gắn với quy hoạch hệ thống thoát lũ.

 TP Hải Dương đã thu hút được nhiều nhà đầu tư chiến lược tới phát 
triển các dự án trên địa bàn, nhiều đề xuất đầu tư mới được đặt ra có 
những khác biệt với định hướng của QHC 2017, cần phải nghiên cứu 
định hướng trong tổng thể.

 Thực trạng phát triển nhanh đô thị trong thời gian gần đây cho thấy một 
số vấn đề cần phải kiểm soát chặt chẽ gồm: Phát triển hạ tầng để giảm 
ùn tắc giao thông, kiểm soát công trình cao tầng, chuyển đổi chức năng 
các khu vực nhà máy xí nghiệp và công sở, bố trí hệ thống hạ tầng xã 
hội cho các khu vực phát triển đô thị, kiểm soát các tác động ô nhiễm 
môi trường, bố trí các không gian công cộng cho cộng đồng và du 
khách.

 Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của 
UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy 
hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;



Mục tiêu điều chỉnh quy hoạch1.2

1

• Phát triển Thành phố Hải Dương với những vị thế và xu hướng phát 
triển mới, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và toàn cầu hoá; khai thác 
và phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế về vị trí địa lý, di sản văn hóa, 
bản sắc con người xứ Đông để phát triển nhanh và bền vững

2

• Đầu tư xây dựng hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I. Xây dựng TP 
Hải Dương thành một đô thị văn minh, xanh, thân thiện với môi 
trường với hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện 
đại; chủ động ứng phó có hiệu quả thiên tai và biến đổi khí hậu

3

• Làm cơ sở pháp lý cho việc quản lý sử dụng đất đai, lập các đồ án 
quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, triển khai các chương trình 
và các dự án đầu tư phát triển đô thị.



Cơ sở lập điều chỉnh quy hoạch1.3
 Luật Xây dựng số 50/2014 QH13 ngày 18/6/2014; 
  Luật Quy hoạch đô thị số 30/QH12 ngày 17/6/2009;
  Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017;
  Các luật, bộ luật của các lĩnh vực liên quan;
  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; Các luật của các ngành liên quan.
 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;
 Nghị định số 44/2015/NĐ-CP, ngày 06/5/2015 của Thủ tướng-Chính phủ quy định chi tiết một số nội 

dung về quy hoạch xây dựng;
   Thông tư số 12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng về quy định của nhiệm vụ, đồ án quy 

hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù;
 Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Hải Dương phê duyệt Điều chỉnh quy 

hoạch chung xây dựng thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;
 Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng chính phủ công nhận thành phố Hải Dương 

mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hải Dương;
 Nghị quyết số 788/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hải Dương
 Văn bản số 572/TTg-CN ngày 19/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc Điều chỉnh cục bộ một số 

khu vực thuộc đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương;
 Quyết định số 1941/QĐ-TTg ngày 18/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt nhiệm 

vụ Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2040.



Phạm vi và quy mô lập quy hoạch điều chỉnh1.4

Ranh giới khu vực lập điều chỉnh 
quy hoạch: 

Toàn bộ ranh giới hành chính 
thành phố Hải Dương được điều 
chỉnh theo Nghị quyết số 788/NQ-
UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của 
Ủy ban thường vụ Quốc hội, bao 
gồm 19 phường và 06 xã. 

Tổng diện tích quy hoạch: 
11.168ha

Quy mô dân số :

- Quy mô dân số năm 2020: 
522.361 người, trong đó:

+ Dân số thường trú 296.361 
người;

+ Dân số quy đổi 226.000 người

Điều chỉnh thời hạn l p quy ậ
hoạch:

- Quy hoạch ngắn hạn đến năm 
2030;

- Quy hoạch dài hạn đến năm 2040;

Ranh giới hành chính

- Khu vực nội thị: 19 phường 

- Khu vực ngoại thị: 6 xã



Ranh giới hành chính

- Khu vực nội thị: 19 phường 

- Khu vực ngoại thị: 6 xã

TT Tên đơn vị hành chính

Diện tích-
theo NQ 

788

Diện tích 
năm 2020 
(NGTK TP)

(km2) (km2)

A Thành phố Hải Dương 111.64 111.68

I
Các phường nội thành thuộc thành phố 
Hải Dương 66.02 66.10

1 P. Cẩm Thượng 2.69 2.64

2 P. Bình Hàn 2.47 2.38

3 P. Ngọc Châu 3.16 1.94

4 P. Nhị Châu 3.2 3.17

5 P. Quang Trung 0.84 1.04

6 P. Nguyễn Trãi 0.56 0.56

7 P. Phạm Ngũ Lão 0.75 0.83

8 P. Trần Hưng Đạo 0.38 0.36

9 P. Trần Phú 0.45 0.71

10 P. Thanh Bình 2.63 2.63

11 P. Tân Bình 2.8 2.77

12 P. Lê Thanh Nghị 1.03 1.27

13 P. Hải Tân 3.47 4.12

14 P. Tứ Minh 7.6 7.46

15 P. Việt Hòa 6.33 6.51

16 P. Ái Quốc 8.34 8.34

17 P. Thạch Khôi 5.33 5.46

18 P. Tân Hưng 5.10 5.02

19 P. Nam Đồng 8.895 8.89

II Các xã thuộc thành phố Hải Dương 45.62 45.58

1 Xã An Thượng 6.64 6.64

2 Xã Quyết Thắng 8.98 8.98

3 Xã Tiền Tiến 10.81 10.78

4 Xã Gia Xuyên 5.06 5.06

5 Xã Liên Hồng 9.26 9.27

6 Xã Ngọc Sơn 4.87 4.87

Hiện trạng đơn vị hành chính TP1.5



Tổng quan hiện trạng TP 
Hải Dương2



• Năm 2021:

Dân số thường trú (ước): 296.361 người

Tổng dân số (gồm cả quy đổi): 522.361 người

Lượng lớn dân số tạm trú là lao động cho các khu công 
nghiệp, lực lượng sinh viên, học sinh tại các trường đào 
tạo, dạy nghề trong thành phố, lực lượng khách vãng lai tới 
thụ hưởng các dịch vụ tiện ích về y tế, thương mại, dịch vụ, 
tham quan du lịch….. .

• Lao động:

Tổng lao động 2021: 199.250 người  (chiếm 68% dân số)

Lao động qua đào tạo: 75% Lao động TP

Cơ cấu:  chiếm tỷ trọng lớn là lao động trong thương mại 
dịch vụ và CN-XD.

+ Lao động nông, lâm, thủy sản: 23,81%;

+ Lao động Công nghiệp-xây dựng: 30,0%

+ Lao động thương mại, dịch vụ: 46,19% 

Nhận xét: 

Dân số năm 2021 vượt mức dự báo của QHC 2017 đến năm 2020 là 436.000 người tuy nhiên mức tăng 
chủ yếu từ dân số tạm trú quy đổi. 

Dân số/Lao động

TP. Hải Dương
(19 phường, 6 xã)

296.361
Người

Dân số quy đổi

226.000
Người522.361 

người

Hiện trạng dân số, lao động2.1



Mật độ dân cư trung bình toàn thành phố: 
2,654 ng/km2, 

(Một số ĐT loại 1 khác trong vùng: TP Bắc 
Ninh 3.145 ng/km2, TP Nam Định 2.060 ng/
km2, TP Hạ Long 300 ng/km2)

- Khu vực nội thị: 3,636 ng/km2

- Khu vực ngoại thị: 1,229 ng/km2

BẢNG THỐNG KÊ MẬT ĐỘ DÂN SỐ

SƠ ĐỒ PHÂN BỐ MẬT ĐỘ DÂN CƯ

Hiện trạng dân số2.1

Diện tích 
(km2)

Dân số  
thường trú 

(người)

Mật độ 
(Người/km2)

Thành phố Hải Dương 111,68 296.361 2.654
I Các phường nội thành 66,1 240.360 3.636
1 P. Cẩm Thượng 2,64 11.331 4.292
2 P. Bình Hàn 2,38 20.378 8.562
3 P. Ngọc Châu 1,94 17.260 8.897
4 P. Nhị Châu 3,17 8.208 2.589
5 P. Quang Trung 1,04 11.933 11.474
6 P. Nguyễn Trãi 0,56 8.482 15.146
7 P. Phạm Ngũ Lão 0,83 12.355 14.886
8 P. Trần Hưng Đạo 0,36 4.777 13.269
9 P. Trần Phú 0,71 7.277 10.249

10 P. Thanh Bình 2,63 23.178 8.813
11 P. Tân Bình 2,77 18.181 6.564
12 P. Lê Thanh Nghị 1,27 9.441 7.434
13 P. Hải Tân 4,12 18.772 4.556
14 P. Tứ Minh 7,46 16.112 2.160
15 P. Việt Hòa 6,51 10.269 1.577
16 P. Ái Quốc 8,34 12.814 1.536
17 P. Thạch Khôi 5,46 10.755 1.970
18 P. Tân Hưng 5,02 8.482 1.690
19 P. Nam Đồng 8,89 10.355 1.165
II Các xã ngoại thành 45,58 56.001 1.229
1 Xã An Thượng 6,64 7.459 1.123
2 Xã Quyết Thắng 8,98 9.864 1.098
3 Xã Tiên Tiến 10,78 12.388 1.149
4 Xã Gia Xuyên 5,06 8.556 1.691
5 Xã Liên Hồng 9,27 10.298 1.111
6 Xã Ngọc Sơn 4,87 7436 1.527

TT Tên đơn vị hành chính



Là đầu tàu tăng trưởng kinh tế của tỉnh

* Tốc độ tăng trưởng kinh tế:  Giai đoạn 5 năm 2016-2020:

+ Giá trị sản xuất CN-XD: tăng 17,1%/năm

+ Giá trị sản xuất thương mại dịch vụ: tăng 15,4%/năm

+ Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 16,1%/năm  

• Tổng thu ngân sách  năm 2021: 1,446 tỷ

* Cơ cấu kinh tế:

Ngành CN-XD và thương mại dịch vụ vẫn là ngành chủ đạo 

Giá trị sản xuất năm 2021:

+ Ngành Công nghiệp đạt: 89.065 tỷ  - đóng góp khoảng 25% vào 

tổng giá trị sản xuất ngành công nghiệp của tỉnh.

+ Ngành Thương mại dịch vụ: 29.719 tỷ - đóng góp khoảng 67% 

vào tổng giá trị sản xuất ngành thương mại dịch vụ của toàn tỉnh. 

Ngành dịch vụ du lịch, logistics chưa phát triển tương xứng với tiềm 

năng. 

+ Ngành nông nghiệp: 1.097 tỷ

Hiện trạng kinh tế xã hội2.2



Khu công nghiệp

Cụm công nghiệp

TP có 3 KCN/10 KCN tỉnh  và 6 
CCN/53 CCN toàn tỉnh

Tổng diện tích  khoảng 430 ha, 
tỷ lệ lấp đầy cao, bình quân trên 
80%

- Có khoảng 5.640 doanh nghiệp 
đã góp vào tăng trưởng kinh tế, 
xuất khẩu của thành phố, tạo việc 
làm, thu nhập ổn định cho hàng 
chục nghìn lao động trên địa bàn.

- Có 03 làng nghề truyền thống: Làng 
nghề mộc Đức Minh (phường Thanh 
Bình); Làng nghề mộc Nguyễn Xá 
(phường Thạch Khôi); Làng nghề bánh 
đa Lộ Cương (phường Tứ Minh).

KCN Nam Sách
Quy mô : 62.42 ha

CCN Ba Hàng
Quy mô : 46.2 ha

CCN Tây Ngô Quyền
Quy mô : 19.36 ha

KCN An Phát
Quy mô : 46 ha

KCN Đại An
Quy mô : 
135.96 ha

CCN Thạch Khôi – 
Gia Xuyên

Quy mô : 135.96 ha

CCN Ngọc Sơn
Quy mô : 75 ha

Hiện trạng các KCN, Cụm CN, làng nghề2.3



Hiện trạng sử dụng đất – Đánh giá đất XD2.5

Quỹ đất thuận lợi xây dựng ít, khoảng 3%

Phía Nam sông Sặt và phía Bắc sông Thái 
Bình  ít thuận lợi XD

Phía Đông sông Thái Bình không thuận lợi 
XD.

Khi xây dựng tốn nhiều chi phí tôn nền

Sơ đồ đánh giá đất xây dựng

Đất đã XD
Đất thuận lợi XD 
(H>2,2m)
Đất ít thuận lợi XD  
(1.5m<H<2,2m(

Đất  không thuận lợi XD 
(H<1,5m)

Đất cấm XD

11.168,18 ha
Tổng diện tích đất thành phố 

Hải Dương năm 2021

 Diện tích đất xây dựng TP: 5.010,48 ha (44,9% 
tổng diện tích đất tự nhiên) trong đó:

+ Diện tích đất Dân dụng: 3,155,5 ha;

+ Diện tích đất ngoài dân dụng: 1,855 ha

 Chỉ tiêu sử dụng đất đơn vị ở hiện trạng toàn TP 
đã cao hơn QCVN:2021 (43,38m2/người)



Hiện trạng sử dụng đất2.5

Diện tích 
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

Diện tích  
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

Diện tích 
(ha)

Tỷ lệ 
(%)

Tổng diện tích đất tự nhiên (A+B) 11.168,18 100% 6.601,51 100% 4.566,67 100%
- Đất xây dựng 5.010,48 44,9% 3.768,31 57,1% 1.242,17 27,2%
- Đất khác 6.157,70 55,1% 2.833,20 42,9% 3.324,50 72,8%
A Đất xây dựng (I+II) 5.010,48 100% 3.768,31 100% 1.242,17 100%
I Đất dân dụng 3.155,47 63,0% 2.332,10 61,9% 823,37 66,3%
1 Đất đơn vị ở 2.266,05 45,2% 1.569,23 41,6% 696,82 56,1%
2 Đất công trình dịch vụ - công cộng đô thị 25,539 0,5% 21,998 0,6% 3,54 0,3%
3 Đất cây xanh công cộng đô thị (*) 87,78 1,8% 75,62 2,0% 12,16 1,0%
4 Đất hạ tầng kỹ thuật đô thị 776,10 15,5% 665,25 17,7% 110,85 8,9%
II Đất ngoài dân dụng 1.855,01 37,0% 1.436,21 38,1% 418,80 33,7%
1 Đất trụ sở cơ quan ngoài sự quản lý của đô thị 85,77 1,7% 81,90 2,2% 3,87 0,3%
2 Đất công cộng ngoài sự quản lý của đô thị 161,76 3,2% 161,76 4,3%
3 Đất hỗn hợp-thương mại, dịch vụ 485,16 9,7% 408,33 10,8% 76,84 6,2%
4 Đất du lịch, dịch vụ 10,50 0,2% 2,7 0,1% 7,8 0,6%
5 Đất công nghiệp 460,54 9,2% 409,38 10,9% 51,16 4,1%
6 Đất hạ tầng đầu mối 11,11 0,2% 7,20 0,2% 3,91 0,3%
7 Đất giao thông đối ngoại 640,16 12,8% 364,95 9,7% 275,21 22,2%
B Đất khác 6.157,70 2.833,20 0,00 3.324,50 0,00
1 Đất an ninh, quốc phòng 35,37 29,83 5,54
2 Đất di tích, tôn giáo 48,29 35,49 12,80

3
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng

103,35 72,22 31,13 

4 Đất nông nghiệp (nông,lâm, thủy sản) 4.562,33 1.868,26 2.694,08
5 Đất sông suối, mặt nước, kênh mương thủy lợi 1.319,28 762,82 556,46

STT Danh mục đất

Hiện trạng 
 Tổng RG QH Nội Thành Ngoại Thành 



• Khu dân cư đô thị 
Việc thực hiện cải tạo, nâng cấp bổ 
sung hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội 
các khu dân cư cũ trong khu trung tâm 
còn gặp nhiều khó khăn, chưa hoàn 
thiện .
Một số dự án KĐT mới đã được triển 
khai với tỷ lệ lấy đầy trung bình khoảng 
70%.
Hình thái kiến trúc chủ yếu theo dạng 
nhà lô phố. Nhà chung cư chưa hấp 
dẫn người dân

• Khu dân cư nông thôn
Khu vực phía Nam và Đông sông Thái 
Bình vẫn duy trì các khu dân cư làng 
xóm cũ, chưa có các dự án cải tạo nâng 
cấp môi trường sống các khu dân cư 
để hình thành đô thị-dịch vụ nông 
nghiệp.

Nhà ở dân cư đô thịNhà ở dân cư nông thôn

Nhà ở ven hồ Bạch Đằng

Hiện trạng phân bố dân cư2.6



TRẠM Y TẾ

BỆNH VIỆN

HĐND – UBND TỈNH

UBND PHƯỜNG

UBND XÃ

HĐND – UBND THÀNH PHỐ

Các công trình hành chính

      Trung tâm hành chính, chính trị của 
tỉnh và TP tập trung chủ yếu tại p. 
Quang Trung và Trần Hưng Đạo. Các 
công trình đã được đầu tư XD khá 
khang trang đảm bảo nhu cầu hoạt 
động và làm việc.

- Hệ thống các trung tâm hành chính 
cấp phường, xã cũng đã được quan tâm 
đầu tư xây dựng đảm bảo phục vụ tốt 
nhu cầu làm việc và phục vụ nhân dân.
Các công trình Y tế

- Là trung tâm các cơ sở khám chữa 
bệnh cấp tỉnh. 

TP tập trung 9 bệnh viện đa khoa và 
chuyên khoa tuyến tỉnh.

- Thu hút được nhiều nhà đầu tư phát 
triển bệnh viện ngoài công lập.

- Có các cơ sở đào tạo nhân lực ngành 
y như: trường Trung cấp y tế Hải 
Dương, trường Đại học kỹ thuật y tế, 
trường Cao đẳng Dược...

- 100% trạm y tế các phường, xã đạt 
chuẩn quốc gia về y tế. Bình quân 4 
giường bệnh/1.000 dân

- Để đáp ứng vai trò là đầu mối y tế 
trong vùng thủ đô Hà Nội, Hải Dương 
cần phát triển thêm các công trình y tế 
và dịch vụ chăm sóc sức khỏe, đặc biệt 
là dịch vụ y tế chất lượng cao, bệnh 
viện quốc tế...

HĐND- UBND TP. Hải Dương

Bệnh viện đa khoa TP. Hải Dương
HĐND- UBND Tỉnh Hải Dương

Hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng xã hội2.7



Các công trình Giáo Dục

TP có 4 trường đại học, 5 
trường cao đẳng, 6 trường 
trung cấp, dạy nghề, 9 trường 
trung học phổ thông, 1 trường 
bồi dưỡng cán bộ với tổng quy 
mô diện tích khoảng 124 ha.

Hầu hết các cơ sở đào tạo đều 
đã có địa điểm xây dựng phù 
hợp với quy hoạch xây dựng 
tại các đô thị và quy mô chức 
năng. Tuy nhiên tại đô thị tập 
trung đông dân cư và có các 
khu công nghiệp tập trung thì 
các cơ sở đào tạo nhất là các 
cơ sở đào tạo tư nhân, nhỏ lẻ 
còn nhỏ lẻ và phân bố chưa 
hợp lý. 

Số lương công trình giáo dục 
đào tạo cấp đô thị (đại học, 
cao đẳng, trung học, dậy 
nghề) vẫn còn chưa đáp ứng 
tiêu chuẩn cao nhất đô thị loại 
I (đạt 25/30 cơ sở theo tiêu 
chuẩn).

Hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng xã hội2.7



 Quàng Trường

 Công trình Văn hóa

 Sân Vận Động

 Sân TDTT

 Nhà Văn Hóa

Các công trình văn hóa - TDTT

    Thành phố có các trung tâm thể 
dục thể thao lớn, trước đây là 
điểm đến tin cậy của nhiều giải 
thể thao tầm cỡ quốc gia, khu 
vực.
Số lượng công trình TDTT đạt tiêu 
chuẩn tối đa cho đô thị loại I, về 
cơ bản đã đáp ứng nhu cầu 
hưởng thụ văn hóa tinh thần, 
luyện tập của người dân trên địa 
bàn. 
Tuy nhiên một số công trình hiện 
đang xuống cấp, các công trình 
thể dục, thể thao cấp tỉnh dù đã 
có nhưng không đạt tiêu chuẩn 
thi đấu quốc gia. Thành phố mới 
có một nhà thi đấu đủ điều kiện 
tổ chức các giải thể thao tầm cỡ 
quốc gia và quốc tế, Vì vậy, việc tổ 
chức các hoạt động thi đấu thể 
thao bị hạn chế.
Hiện đang tích cực triển khai dự 
án khu liên hợp văn hóa- thể 
thao, giáo dục, y tế và khu dân cư 
kết hợp dịch vụ thương mại phía 
nam TP Hải Dương.

Trên địa bàn thành phố có 12 
công trình văn hóa cấp đô thị, 
thiếu những công trình văn hóa 
lớn cấp đô thị như nhà hát…Số 
lượng công trình văn hóa cấp đô 
thị chưa đạt tiêu chuẩn tối đa đô 
thị loại I (đạt 12/14 cơ sở theo 
tiêu chuẩn)

Bảo tàng tỉnh Hải Dương

Thư Viện tỉnh Hải DươngNhà thi đấu TT
Sân vận động TP

Hiện trạng hệ thống công trình hạ tầng xã hội2.7



Toàn thành phố có 19 di tích cấp 
Quốc Gia, 28 di tích cấp tỉnh và có 
khoảng gần 300 công trình văn 
hóa, di tích lịch sử, tôn giáo.
 
Các hoạt động bảo tồn di tích, 
phát huy di sản văn hóa dân tộc 
và lễ hội được quan tâm thường 
xuyên, góp phần bảo tồn các giá 
trị văn hóa truyền thống của dân 
tộc.

Đình Phương Độ
Chùa Đồng Niên

Đình Đồng Niên

Chùa Hàn Trung

Đình Tự Đoài

Đình Hàn Bơi

Đình Hàn

Đình Tự Đông

Đình Phượng Cáo

Chùa Mát

Đền Mẫu

Chùa Kim Sơn

Chùa Đỗ xá

Chùa Lộ Cương

Đình Đỗ Xá

Chùa Nhội

Đền, Đình Nhội

Chùa Phú Gia Linh Tử Chùa Đống Cao Đình Bảo Tháp

Chùa Vạn Phúc 

Đình, Chùa 
Phúc Duyên

Đình Cổ Đoài

Khu di tích Đinh Văn Tả

Chùa Phong Hanh

Đình Ngọc Uyên

Chùa Ngọc Uyên

Hiện trạng công trình tôn giáo, tín nghưỡng2.7



Hệ thống cảnh quan mặt nước

Công viên, cây 
xanh

- Mạng lưới sông dài đóng góp một phần quan trọng vào việc hình thành cảnh quan có giá 
trị cho thành phố

- Một số khu vực không gian công cộng, công viên cây xanh, mặt nước như hồ Bạch 
Đằng,, hồ Cơ khí, hồ Vệ Sinh, hồ Trái Bầu……. Là những vùng cảnh quan tạo nét đặc 
trưng riêng cho đô thị.

- Các khu vực nông nghiệp nằm xen kẽ các khu dân cư nông thôn. Cần có biện pháp gia 
tăng không gian mở và các trục không gian hướng ra vùng cảnh quan này để đưa không 
gian mặt nước hòa nhập, gắn bó chặt chẽ với đô thị. 

Hiện trạng kiến trúc cảnh quan2.8
Sơ đồ hệ thống mặt nước

Sông Thái Bình

Sông Sặt

Sg. Bạch Đằng
Sg. Đọ

S
g.

 C
ầu

 B
ìn

h
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g.
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hư
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ng
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ạt Sông R

ạngSông Hương

Sông Thái Bình
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Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
HIỆN TRẠNG KẾT NỐI GIAO THÔNG ĐỐI NGOẠI

• Các tuyến giao thông đối ngoại trên địa 

bàn TP cơ bản đảm bảo được việc kết 

nối giao thông liên huyện, liên tỉnh. 

• Kết nối Đông-Tây, Bắc-Nam tốt, tuy 

nhiên còn nhiều hạn chế bởi sông Thái 

Bình, Sông Sặt, và tuyến đường sắt. 

• Tuyến quốc lộ 5 quy mô đạt tiêu chuẩn 

đường cấp II-đồng bằng, mặt đường 

láng nhựa, chất lượng tốt, đây là tuyến 

đường quan trọng cũng là thách thức 

trong giải pháp tổ chức kết nối giao 

thông trong TP để thúc đẩy phát triển 

kinh tế-xã hội.

• Phía Nam có tuyến đường cao tốc Hà 

Nội Hải Phòng kết nối nhanh với trung 

tâm Tp, sẽ là điểm mấu chốt để tạo nên 

một trung tâm trung chuyển và đô thị 

trung tâm vùng của Vùng Thủ đô HN

2.9
Giao thông



Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật
*Giao thông đường sắt
 Đường sắt HN-HP: đoạn đi 

qua thành phố có chiều dài 
khoảng 13km phục vụ hành 
khách và vận chuyển hàng 
hóa.

*Giao thông đường bộ
 Quốc lộ 5: nối Hải Dương-

Hà Nội-Hải Phòng,đoạn 
chay qua thành phố dài 
khoảng 14km,đạt tiêu 
chuẩn đường cấp I,mặt 
đường BTN,chất lượng tốt.

 Quốc lộ 37: toàn tuyến đạt 
tiêu chuẩn đường cấp III 
đồng bằng,mặt đường BTN, 
đá nhựa,chất lượng tương 
đối tốt.

 Đường tỉnh 390: kết cấu 
đường chủ yếu là đá dăm 
thấm nhập nhựa dày trung 
bình 12-15cm,chất lượng 
trung bình.

 Đường tỉnh 391: chạy theo 
hướng Bắc Nam,bắt đầu tại 
điểm giao QL5 tại ngã tư 
Bến Hàn đi xuống phía 
Nam.

ĐƯỜNG QUỐC LỘ

ĐƯỜNG TỈNH LỘ

ĐƯỜNG SẮT HN-HP

ĐƯỜNG ĐÊ

ĐƯỜNG TRỤC ĐÔ THỊ

ĐI CHÍ LINH

`

1
85

1837

39
B

391

390

390

1
85

1837 ĐI HẢI PHÒNG

ĐI TT THANH HÀ

ĐI TT THANH HÀ

ĐI HẦ NỘI

ĐI BẮC NINH

2.9



*Giao thông đường thủy
 Cảng Cống Cầu: là cảng tổng 

hợp có vai trò đầu mối giao thông 
thủy-bộ, quy mô 3,7ha, năng lực 
xếp dỡ 500.000 tấn/năm.Khả 
năng tiếp nhận tàu sông 600 tấn, 
tàu PSB 400 tấn.

 Cảng Tiên Kiều: tiếp nhận tàu 
lớn nhất 600 tấn, công suất bốc 
dỡ 1000 tấn/năm.

*Công trình giao thông
 Bến xe: hiện trên địa bàn thành 

phố đang khai thác 3 bến xe đó 
là bến xe Hải Tân,bến xe Hải 
Dương,bến xe phía Tây.

 Ga Hải Dương: phục vụ 253,893 
dân rải đều trên các phường xã 
của thành phố, mỗi ngày đón 4 
chuyến tàu hướng Hải Dương-
Hà Nội và 4 hướng chạy chuyến 
ngược lại với điểm cuối là ga Hải 
Phòng.

 Ga Tiền Trung: là một nhà xe ga 
lửa tại xã Aí Quốc thành phố Hải 
Dương, nhà ga là một điểm của 
ĐS HN-HP và nối với ga Hải 
Dương và ga Lai Khê.

 Cầu: trện địa bàn thành phố có 
một số cầu lớn như cầu Hàn,cầu 
Phú Lương,cầu Lộ Cương, cầu 
Phú Tảo.

ĐƯỜNG TỈNH LỘ
ĐƯỜNG SẮT HN-HP
ĐƯỜNG ĐÊ
ĐƯỜNG ĐÔ THỊ G GA ĐƯỜNG SẮT

BẾN XE KHÁCH

CẢNG SÔNG CẦU QUA SÔNG

G

CẦU HÀN

CẢNG CỐNG CẦU

CẦU PHÚ LƯƠNG

CẢNG TIÊN KIỀU
G

GA TIỀN TRUNG

GA HẢI DƯƠNG

BẾN XE PHÍA TÂY

BẾN XE HẢI DƯƠNG

BẾN XE HẢI TÂN

CẦU LỘ CƯƠNG

CẦU PHÚ TẢO

ĐƯỜNG QUỐC LỘ

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật2.9



1.  Công trình thủy lợi, phòng chống thiên 
tai:
-Đê tả sông Thái Bình: cấp I dài 7,2km, cấp II 
dài 8km rộng 5m, cao trình 5,60m÷7,30m.
- Đê hữu sông Thái Bình: cấp I dài 15,2 Km, 
rộng 5÷6m, cao trình 5,80m÷6,80m.
- Đê hữu Lai Vu cấp I dài 1,33km.
- Chất lượng tương đối tốt, đảm bảo cao trình 
phòng chống lũ. 
- Công trình trên đê gồm 15 cống qua đê, 4 
tuyến kè, 8 mố phai cắt qua đê, 32 điếm canh 
đê và trên 26 km hàng tre chắn sóng.
2.  Cao độ nền:
- Các khu vực hiện trạng đã XD: 2,1m÷3,7m.
- Một số khu vực phường nội thị cũ có cốt thấp 
1,8m÷2,0m.
- Khu vực ruộng trũng <1,5m.
- Phần lớn thấp hơn mực nước cao nhất trong 
năm của sông Thái Bình (+3.15) và sông Sặt 
(+3.02). 
Nhiều khu vực ngập úng cục bộ khi mưa lớn.
3.  Thoát nước mưa:
- Hệ thống thoát chung giữa nước mưa và 
nước thải. Tổng chiều dài: khoảng 119,9 km.
- Hệ thống được đầu tư đã lâu, xuống cấp, tiết 
diện bé, không đồng bộ, thiếu duy tu nạo vét 
Năng lực thoát nước còn thấp  Nhiều khu vực 
nội thị bị ngập úng cục bộ khi mưa lớn. 
- Lưu vực: 5 lưu vực chính thoát về sông Thái 
Bình, sông Sặt, sông Tiền Tiến, sông Thượng 
Đạt, sông Hương…

Sơ đồ hệ thống thoát nước Sơ đồ hệ thống đê sông

Đê tả sg Thái Bình

Đê hữu sg Thái Bình

Kè tả sg Sặt

Kè hữu sg Sặt

Sơ đồ các khu vực ngập úng 0.3-1.0(m)

Ngập úng sâu tại khu vực phía Tây và phía Bắc thành 
phố do hạ tầng kém. Đặc biệt là trên các tuyến phố: Ngô 
Quyền, Nguyễn Lương Bằng, Ngã Sãu, Quang Trung, 
Nguyễn Du, Quán Thánh, Hoàng Diệu, Phan Bội Châu....

Hiện trạng hạ tầng kỹ thuật2.9

Chuẩn bị kỹ thuật
Đê hữu Lai Vu



Quy định về khai thác không gian ngoài đê sông Thái Bình2.15

Theo quyết đinh 257/QĐ-
TTg đối với quy hoạch 
quản lý hành lang thoát lũ 
hai bờ sông Thái Bình thì 
TP Hải Dương có 2 bãi 
bồi này có thể nghiên cứu 
xây dựng
-Bãi Cẩm Thượng – Bình 
Hàn – Nhị Châu: 168 ha.
- Bãi Nam Đồng: 105 ha.

Phần diện tích được phép 
nghiên cứu xây dựng là 
5% diện tích của bãi bồi

“Việc xây dựng công trình không được làm giảm quá giới hạn cho phép của lưu lượng lũ thiết kế, 
không làm tăng quá giới hạn cho phép của mực nước lũ thiết kế, không ảnh hưởng đến dòng 
chảy của khu vực lân cận, thượng lưu, hạ lưu; Bảo đảm quy chuẩn kỹ thuật về đê điều, quy 
chuẩn kỹ thuật xây dựng do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành; Luật Đê điều và các 
quy định của pháp luật khác có liên quan; Không gây ảnh hưởng đến an toàn đê điều, không cản 
trở dòng chảy và khả năng thoát lũ, không gây biến động lớn về thủy lực làm mất ổn định về lòng 
sông, bờ sông, công trình bảo vệ bờ sông”.

Bãi Nam Đồng

Bãi Nam Đồng
Bãi Cẩm Thượng – Bình Hàn – Nhị Châu



Rà soát thực hiện QHC 2017 Các vấn đề bất cập cần giải quyết

1.  Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai:

- Tuân thủ cao trình thiết kế các tuyến đê sông 
Thái Bình, sông Sặt. Từng bước nâng cao độ mặt 
đê thêm 0.5m để dự phòng biến đổi khí hậu.

2.  Cao độ nền:

- Các đồ án quy hoạch, dự án đầu tư khi triển khai 
tuân thủ cao độ khống chế tối thiểu đã được phê 
duyệt.

3.  Thoát nước mưa:

-Tuân thủ định hướng phân chia lưu vực, mạng 
lưới thoát nước mưa và trạm bơm tiêu. 

-TP đã triển khai cải tạo hệ thống thoát nước tại 
các đường Cô Đông, Quán Thánh (phường Bình 
Hàn); nâng cấp, cải tạo hệ thống dẫn nước về hồ 
điều hòa trạm bơm Bình Hàn; cải tạo nâng cấp hệ 
thống thoát nước đường Nguyễn Lương Bằng, 
Khúc Thừa Dụ, Vũ Hựu, Nguyễn Quý Tân, Nguyễn 
Trác Luân, kênh T2, cải tạo trạm bơm Bình Lâu…

1.  Cao độ nền:

- Khớp nối cao độ nền giữa khu cũ và khu mới 
chưa hài hòa. 

- Khi san nền các dự án, diện tích mặt nước, 
kênh mương được hoàn trả ít  Làm giảm diện 
tích chứa nước.

2.  Thoát nước mưa:

-Hệ thống thoát nước đầu tư đã lâu, là hệ thống 
thoát chung, xuống cấp, tiết diện bé, ứ đọng 
nhiều bùn rác 

 Khả năng thoát nước kém. . 

-Hệ thống thoát nước đầu tư không đồng bộ  
Không giải quyết được vấn đề tiêu nước trên 
diện rộng.

-Hệ thống trạm bơm tiêu công suất thấp, không 
có bể hút trước trạm bơm, kênh tiêu không đấu 
nối liên thông

Năng lực hoạt động thấp. 

- Vẫn tồn tại nhiều khu vực ngập úng cục bộ tại 
trung tâm nội thị cũ của TP Hải Dương.

Hiện trạng Chuẩn bị kỹ thuật2.15



 I. Hiện trạng cấp điện
a. Nguồn điện : Thành phố Hải Dương được cấp điện từ lưới điện 110kV Quốc gia từ nhà máy nhiệt 
điện Phả Lại và Trạm 220kV Hải Dương, thông qua 4 trạm biến áp 110kV: 
- Trạm 110kV Đồng Niên công suất(2x40+2x63)MVA. Trạm 110kV Đồng Niên cấp điện chủ yếu cho 
thành phố Hải Dương.
- Trạm 110kV Đại An điện áp 110/35/22 kV công suất (1x63)MVA, cấp điện cho KCN Đại An.
- Trạm 110kV Ngọc Sơn điện áp 110/35/22 kV công suất (40+63)MVA, cấp một phần phụ tải thành 
phố Hải Dương.
- Trạm 110kV Tiền Trung điện áp 110/35/22 kV công suất (40+63)MVA, cấp một phần phụ tải  thành 
phố Hải Dương.
b. Lưới điện
- Lưới điện 110kV của thành phố Hải Dương nằm trong hệ thống lưới điện cao thế miền Bắc. Các trạm 
110kV Đồng Niên, Đại An đều nhận điện từ nhà máy nhiệt điện Phả Lại. 
- Lưới 22kV: Lưới 22kV phát triển với tốc độ rất nhanh đã thay thế lưới 6kV ở khu vực thành phố và 

thay thế dần lưới 10kV ở các khu công nghiệp.
II. Hiện trạng thông tin liên lạc
Bưu cục cấp I: 1 bưu cục nằm ở thành phố Hải Dương
Bưu cục cấp III: có 5 bưu cục được phân bố khá đều ở các phường, xã thuộc thành phố.
Điểm văn hóa xã : có 13 điểm văn hóa tại trung tâm của các xã
Mạng truyền dẫn trên địa bàn tỉnh hiện nay chủ yếu do Viễn thông Hải Dương, Viettel cung cấp và 
quản lý.

Hiện trạng Cấp điện và thông tin liên lạc2.16



Rà soát tình hình thực hiện QHC 2017

- Tiến độ thực hiện lưới điện cao áp 
theo quy hoạch chung đã đạt và vượt 
ở 1 số hạng mục. Cụ Thể:
   + Xây dựng mới trạm 220kV Hải 
Dương 2 công suất 2x250MVA: đạt 
tiến độ.
   + Nâng công suất trạm 220kV Hải 
Dương 1 lên 125+250MVA , thực tế 
đã nâng cấp lên 2x250MVA và vận 
hành năm 2018: vượt tiến độ.
   + Nâng cấp 4 trạm 110kV trong ranh 
giới thành phố đều đạt và vượt tiến 
độ đề ra.
- Tỷ lệ ngầm hóa lưới điện trung áp 
còn thấp, chưa đạt theo quy hoạch 
đề ra. Tuy nhiên tình hình phát triển

trạm biến áp lưới, thay thế các trạm biến áp trung gian 35/10,6kV và cải tạo lưới trung áp về chuẩn 
22kV đã thực hiện tốt đảm bảo cung cấp điện
- Mạng lưới chiếu sáng mới chỉ được ngầm hóa tại những khu đô thị mới, lõi đô thị hiện trạng vẫn còn 
nhiều tuyến chưa được hạ ngầm như quy hoạch đề ra.

Hiện trạng Cấp điện và thông tin liên lạc2.16



Đánh giá - Các vấn đề bất cập cần giải quyết
Ưu điểm :

- Lưới điện 220kV tỉnh Hải Dương có liên kết tốt với lưới điện 220kV khu vực, gần các 
nguồn điện lớn như NĐ Phả Lại, NĐ Mạo Khê nên độ tin cậy và an toàn cung cấp điện 
cao, trong trường hợp vận hành bình thường cũng như chế độ sự cố (N-1). 

- Lưới điện 110kV tỉnh Hải Dươngcó cấu trúc bền vững và linh hoạt, nên có khả năng 
hỗ trợ cho các tỉnh lân cận như Hưng Yên (Thanh Miện - Phố Cao), Quảng Ninh (NĐ 
Phả Lại – NĐ Uông Bí).

Nhược điểm :

- Lưới điện 110kV thành phố Hải Dương chưa được kết nối thành hệ thống đồng nhất 
và các xuất truyến 110kV luôn phải mang tải ở mức cao, dự phòng công suất trên lưới 
thấp. Cần cải tạo, tăng số mạch và nâng tiết diện đường dây 110kV và tránh đấu nối rẽ 
nhánh cấp điện.

- Lưới điện 110kV và 22kV hiện trạng vẫn còn nhiều điểm không đảm bảo hành lang 
cách li, thời gian vừa qua đã có nhiều sự cố lưới điện gây thiệt hại lớn về kinh tế, mất 
an toàn.

-  Nhiều đường trục trung áp cấp cho phụ tải dân sinh có tiết diện ở mức trung bình 
(AC-95), có nhiều tuyến dây cấp điện đi xa hoặc cấp điện trên diện rộng gây nên tổn 
thất lớn.

- Do lưới điện hạ áp tiếp nhận từ các chương trình tiếp nhận lưới điện hạ áp nông 
thôn có chất lượng rất kém, đã xuống cấp nghiêm trọng, khối lượng lưới điện hạ áp 
tiếp nhận quá nhiều trên, từ đó gây nên tổn thất trên lưới hạ áp và tổn thất thương 
mại cao.

Các trường hợp vi phạm hành lang 
an toàn lưới điện

Trạm 110kV có công nghệ chữa 
cháy tự động tại Hải Dương

Hiện trạng Cấp điện và thông tin liên lạc2.16



Hiện trạng cấp nước năm 20212.17

 Nhận xét: Toàn bộ 100% các xã, phường nội, ngoại thị đều đã có nguồn nước từ các nhà máy nước tập trung.

 Nguồn nước:  sông Thái Bình, sông Rạng
 Công trình đầu mối:
- Tổng công suất 07 NMN: 209.700 m3/ngđ (nội thành: 202.000 
m3/ngđ (05 NMN), Nông thôn: 7.700 m3/ngđ) (02 NMN) 

Nhà máy 
nước

Công suất 
(m3/ngđ)

Nguồn 
nước

Nội thị 202.000
Cẩm Thượng 42.000 S. Thái Bình
ORET 50.000 S. Thái Bình
Việt Hoà 75.000 S. Thái Bình
Thanh Sơn 20.000 S. Thái Bình
Viwaseen 15.000 Sông Rạng
Ngoại thị 7.700
Tiền Tiến 3.700 S. Thái Bình
Kỳ Sơn 4.000 S. Thái Bình

- NMN xã Tiền Tiến hiện cấp nước cho xã Tiền 
Tiến và xã Quyết Thắng
- Ngoài ra NMN Kỳ Sơn: 4.000 m3/ngđ, sông 
Thái Bình, hiện cấp cho xã Ngọc Sơn: 600 m3/
ngđ
 Mạng lưới cấp nước:
- Trạm bơm tăng áp Gia Lộc: 6.000 m3/ngđ, 
cấp nước cho thị trấn Gia Lộc
- Mạng lưới truyền dẫn cấp 1 có đường kính từ 
- 280÷- 800mm lấy nước từ 05 NMN nội thị 
cấp về;
- Mạng lưới phân phối có đường kính từ - 100÷ 
- 250mm lấy nước từ 07 NMN cấp về;
- Xã Quyết Thắng hiện đang được cấp nước từ 
NMN Tiền Tiến cấp qua đồng hồ tổng dẫn về 
bằng đường ống -160mm;

Bảng thống kê nhà máy nước sinh hoạt



Đánh giá sự phát triển hệ thống cấp nước giai đoạn 2017-2021 
và rà soát so sánh với Định hướng cấp nước TP Hải Dương năm 20172.17

Sơ đồ hiện trạng cấp nước năm 2017
Sơ đồ định hướng cấp nước năm 2017

b/ Rà soát thực hiện theo QHC 2017:
* So sánh với hiện trạng cấp nước đánh giá từ năm 2017 đến nay:
+ Nguồn nước: hiện sử dụng nước mặt sông Thái Bình, sông Rạng, không sử dụng nguồn nước song Hương nữa (do ô nhiễm)
+ Công trình đầu mối: đã nâng công suất cả 05 NMN Cẩm Thượng, Oret và Việt Hoà, Thanh Sơn với tổng công suất: 187.000 m3/ngđ và 01 NMN Tiền 
Tiến lên 3.700 m3/ngđ, giữ nguyên công suất NMN Viwaseen 6, NMN Kỳ Sơn;
+ So với đồ án quy hoạch chung duyệt năm 2017 thì TP Hải Dương đã thực hiện nâng công suất cho 04 NMN trong nội thành và 01 NMN ngoại thành, 
còn NMN Viwaseen 6 và Kỳ Sơn vẫn giữ nguyên công suất không thay đổi, NMN Quyết Thắng thì ngừng hoạt động;
* So sánh với Định hướng cấp nước năm 2017: Giữ nguyên nhà máy nước Cẩm Thượng, Việt Hòa và Thanh Sơn, đề xuất đến năm 2030 nâng công 
suất nhà máy nước ORET và bỏ 2 NMN Tiền Tiến và Quyết Thắng. Tuy nhiên hiện nay Công ty nước đã thực hiện việc nâng công suất cả 05 nhà máy 
nước Cẩm Thượng, ORET, Việt Hoà, Thanh Sơn và NMN Tiến Tiến; chỉ bỏ mỗi NMN Quyết Thắng ngừng hoạt động;
- Đánh giá chung về cấp nước:
+ ĐC QHC năm 2017 đã xác định nguồn nước sông Thái Bình, sông Rạng và tương lai của TP tiếp tục lấy nước SH và sản xuất từ nguồn nước này. 
+ ĐC QHC năm 2017 đã xác định được các NMN hiện có Cẩm Thượng, ORET, Việt Hòa, Thanh Sơn, Viwaseen 6, Tiền Tiến, Quyết Thắng và hiện nay 
05 NMN này đã được nâng công suất, chỉ có NMN Quyết Thắng là ngừng hoạt động. Trong tương lai 05 NMN trên vẫn có thể tiếp tục nâng công suất và 
NMN Quyết Thắng chuyển đổi thành trạm bơm tăng áp để đảm bảo nguồn cấp nước sạch cho phát triển đô thị.
+ ĐC QHC năm 2017 đã đánh giá được cụ thể về hệ thống mạng lưới đường ống. Trong tương lai cần rà soát, bổ sung và thay thế đường ống mới để 
đảm bảo chống rò rỉ gây lãng phí nguồn nước và tổn thất áp lực.

Sơ đồ hiện trạng cấp nước năm 2021



 KXL CTR Việt Hồng

Hiện trạng Thoát nước thải, Quản lý CTR và Nghĩa trang2.18

1. Hệ thống thoát nước thải 

Nước thải sinh hoạt: Thành phố Hải Dương hiện đang sử 
dụng mạng lưới thoát nước chung (thoát chung nước mưa và 
nước thải).

Riêng khu vực các phường nội thành (Nguyễn Trãi, Phạm Ngũ 
Lão, Trần Phú, Lê Thanh Nghị, Trần Hưng Đạo, Quang Trung) 
đã được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước nửa riêng theo 
dự án ODA, với trạm xử lý nước thải Ngọc Châu có công 
suất 13.340 m3/ ngđ

Nước thải công nghiệp: KCN Đại An có TXLNT 2000 m3/ngđ; 
KCN Nam Sách 3500 m3/ngđ, KCN An Phát 1720 m3/ngđ.

2. Quản lý CTR

Công tác thu gom, vận chuyển CTR của TP do Công ty Cổ 
phần Môi trường đô thị Hải Dương đảm nhiệm. 

Lượng CTR trung bình  trên địa bàn TP khoảng 232 tấn 
/ngày, tỷ lệ thu gom đạt 95%.

Toàn bộ CTR của thành phố được vận chuyển tới khu xử lý 
CTR Việt Hồng  (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà), có CS xử lý 
248 tấn /ngày. 

3. Nhà tang lễ và nghĩa trang

Nghĩa trang Cầu Cương, diện tích khoảng 07 ha. Nghĩa trang 
có các hình thức chôn cất: hỏa táng, cát táng và chôn cất 1 
lần. 

Ngoài ra còn có nhiều nghĩa trang nằm rải rác tại các phường, 
xã.

Nhà tang lễ: hiện có 02 nhà tang lễ (gồm Nhà tang lễ nghĩa 
trang Cầu Cương, nhà tang lễ thành phố tại đường Tuệ Tĩnh)

 Nghĩa trang Cầu Cương



ĐÁNH GIÁ VIỆC THỰC HIỆN QHC2017 VỀ THOÁT NƯỚC THẢI
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN- NGHĨA TRANG

2.18

Hạng mục Mục tiêu quy hoạch thành phố 
đề ra trong đồ án QHC2017

Rà soát, đánh giá mục tiêu 
QHC2017 so với hiện trạng 

năm 2021

Nội dung đề xuất  QHC2021

I. Thoát nước thải Quy hoạch 07 lưu vực thoát 
nước thải và 7 trạm xử lý nước 
thải sinh hoạt.

Mới chỉ hoàn thành trạm xử 
lý nước thải Ngọc Châu, 
phục vụ cho một phần nội 
thị.

Cơ bản giữ nguyên định hướng quy 
hoạch 07 lưu vực thoát nước thải và 7 
trạm xử lý nước thải sinh hoạt như 
QHC2017 (tuy nhiên có vi chỉnh ranh 
giới lưu vực cho phù hợp với quy hoạch 
không gian 2021) 

II. Quản lý CTR Thu gom CTR về nhà máy xử lý 
CTR Việt Hồng

Lượng CTR phát sinh của 
thành phố vẫn thu gom về 
nhà máy xử lý CTR Việt 
Hồng.

Đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý CTR Việt 
Hồng (huyện Thanh Hà) theo hướng 
tăng công suất, áp dụng công nghệ xử lý 
CTR hiện đại như đốt có  thu hồi năng 
lượng.

III. Nghĩa trang Mở rộng nghĩa trang Cầu 
Cương lên 10 ha và dự kiến 
thêm 01 nghĩa trang tại xã 
Thống Nhất với quy mô khoảng 
26ha.

Chưa triển khai theo quy 
hoạch

Tuân thủ các quy hoạch nghĩa trang mới 
cấp vùng theo QHXD vùng tỉnh, quy 
hoạch nông thôn mới đã được tỉnh phê 
duyệt

Dự kiến quy hoạch các nghĩa trang mới 
theo mô hình “công viên nghĩa trang”, 
có công trình hỏa táng.



Hiện trạng Môi trường

Theo báo cáo hiện trạng môi trường hàng năm, các 
số liệu quan trắc định kỳ trên địa bàn, TP Hải Dương 
đang có các dấu hiệu bị ô nhiễm

a. Môi trường nước: Đang có dấu hiệu bị ô nhiễm

+ Môi trường nước mặt: đang bị ô nhiễm, đặc biệt là 
nước sông Sặt, hệ thống kênh mương, ao hồ trong 
khu vực; Nguyên nhân chủ yếu do nước thải sinh 
hoạt, sản xuất chưa được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, 
quy chuẩn xả thải gây ra;

+ Môi trường nước ngầm: Đang có dấu hiệu bị ô 
nhiễm; Một số khu vực, tại một số thời điểm cho thấy 
chỉ số Fe, Amoni (NH4

+), As, hợp chất hữu cơ, 
coliform có xu hướng tăng và vượt ngưỡng cho phép 
của QCVN

b. Môi trường Không khí: Nhìn chung tương đối tốt, 
tuy nhiên tại một số tuyến đường lớn, mật độ giao 
thông cao vẫn đề bụi, tiếng ồn có xu hướng tăng và 
cao ở một số thời điểm; Các cơ sở kinh doanh vẫn 
ghi nhận một số vi phạm gây tác động tiêu cực đến 
môi trường không khí;

c. Môi trường đất:  Hiện chưa có dấu hiệu bị ô 
nhiễm, song chịu nhiều tá động từ các hoạt động sinh 
hoạt, sản xuất công, nông nghiệp, nước thải, chất thải 
rắn trên địa bàn;

Chỉ số Amoni, COD, BOD trong nước sông, hồ, kênh 
ngòi TP Hải Dương

Kết quả 
quan trắc 
Độ ồn TP 

Hải 
Dương – 
năm 2020

Một số cơ sở sản xuất gây ô 
nhiễm, bức xúc

Dự án Cải tạo kênh T2 đang 
được triển khai

Kênh T2, ứ đọng nước thải, 
rác thải - ảnh 2018
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Hiện trạng phân cấp đô thị2.20

TT Các chỉ tiêu đánh giá Đô thị loại I
Thang điểm

Hiệnt 
rạng đật

Xét đô thị loại IV

T.đa/T.thiểu Điểm Đánh giá

I Vị trí, vai trò, chức năng, có cấu và trình độ PTKTXH   15-20   18,49  

I.2.2 Thu nhập bình quân đầu người năm so với cả nước (lần)
≥2,1 3

1,98 2,74 chưa đạt tối đa
 1,75 2,25

II Quy mô dân số đô thị (2 tiêu chuẩn)    6-8   7,28 chưa đạt tối đa
III Mật độ dân số    4,5-6   5,99 chưa đạt tối đa

V
Trình độ phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh 
quan ĐT    45-60   53,54  

1
Đất dân dụng (m2/người) (Nếu vượt tối đa chỉ được chấm 
0,75 điểm)

≥61 1
63,1 0,75 chưa đạt tối đa

 54 0,75

2
Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng đô thị (m2/
người)

≥5 1
4,90 0,97 chưa đạt tối đa

 4 0,75

5 Cơ sở giáo dục, đào tạo cấp đô thị (cơ sở)
≥30 1

21 0,78 chưa đạt tối đa
 20 0,75

6 Công trình văn hóa cấp đô thị (công trình)
≥14 1

12 0,88 chưa đạt tối đa
 10 0,75

1
Đầu mối giao thông (Cảng hàng không - sân bay, ga 
đường sắt, cảng, đường thuỷ, bến xe khách). (Cấp)

Quốc tế 2
Quốc Gia 1,50 chưa đạt tối đa

Quốc gia 1,5

2 Tỷ lệ đất giao thông so với đất xây dựng (%)
≥24 1

18,45 0,83 chưa đạt tối đa
 16 0,75

3
Mật độ đường giao thông (tính đến đường có chiều rộng 
phần xe chạy >= 7,5m) (km/km2)

≥13 1
8,19 0,00 không đat

 10 0,75

2 Tỷ lệ đường phố chính được chiếu sáng (%)
≥100 1

96,47 0,82 chưa đạt tối đa
 95 0,75

2 Tỷ lệ dân số được cấp nước sạch (%)
 100 2

99,00 1,90 chưa đạt tối đa
 95 1,5

2
Tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn kỹ 
thuật(%)

≥50 1
44 0,85 chưa đạt tối đa

 40 0,75

3 Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom  (%)
≥100 1

99 0,98 chưa đạt tối đa
 90 0,75

1 Nhà tang lễ (cơ sở)
≥4 1

2 0,75 chưa đạt tối đa
 2 0,75

1 Đất cây xanh toàn đô thị (m2/người)
≥15 2

8,32 0,00 không đat
 10 1,5

2 Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị (m2/người)
≥6 2

5,00 1,50 chưa đạt tối đa
 5 1,5

1 Quy chế quản lý kiến trúc toàn đô thị
2 năm, thực hiện tốt 2 Đã có 

quy chế 1,50 chưa đạt tối đa
Đã có quy chế 1,5

2 Tỷ lệ tuyến phố văn minh đô thị/ tổng số đường chính (%)
≥60 2

51,50 1,58 chưa đạt tối đa
 50 1,5

Chi tiết các 
chỉ tiêu còn 
yếu, còn 
thiếu TP Hải 
Dương 
theo đánh 
giá phân 
loại đô thị 
NQ 
1210/2016/
UBTVQH13



Hiện trạng phân cấp đô thị2.20

RÀ SOÁT THỰC TRẠNG THÀNH PHỐ SO VỚI CÁC TIÊU CHÍ ĐÔ THỊ LOẠI I

Rà soát các sô liệu hiện có của Thành phố Hải Dương năm 2020; Đánh giá phân loại thành phố 
Hải Dương theo tiêu chí đô thị loại I – NQ1210/2016/UBTVQH13; Thành phố Hải Dương Đạt 
91,3/100 điểm; với 

- Xét 5 tiêu chí lớn; thành phố đều đạt trên mức tối thiểu; cụ thể:

+ Tiêu chí 1: Vai trò vị trí đạt: 18,49/20 điểm 

+ Tiêu chí 2: Quy mô dân số đạt: 7,289/20 điểm

+ Tiêu chí 3:  Mật độ dân số đạt 5,99/6 điểm  (gần đạt mức tối đa)

+ Tiêu chí 4: Tỉ lệ phi nông gnhiệp: đạt 6/6 điểm (tối đa)

+ Tiêu chí 5: Trình độ Phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc cảnh quan đô thị đạt: 53,54/60 điểm

- Xét 59 tiêu chuẩn: Thành phố Hải Dương đạt:

+ 30 tiêu chí đạt điểm tối đa

+ 19 tiêu chuẩn đạt điểm trung bình (chưa đạt điểm tối đa);

+ 2 tiêu chuẩn không đạt điểm;

+ 8 tiêu chuẩn nông thôn : Đạt điểm tối đa



Hiện trạng phân cấp đô thị2.20

Các tiêu chuẩn không đạt Các tiêu chuẩn chưa đạt điểm tối đa

1. Mật độ đường giao thông có chiều rộng 
>7,5m (Đạt 8,19 km2/km2; Tiêu chuẩn: 
10-13 km/km2)

2. Đất cây xanh toàn đô thị: (Đạt 8,32 m2/
người; tiêu chuẩn 10-15 m2/người)

1. Thu nhập bình quân đầu người (đạt 2,74/3 điểm)
2. Dân số đô thị; dân số nội thị (đạt 7,27/8 điểm)
3. Đất dân dụng (Đạt 0,75/1 điểm)
4. Đất công tình công cộng cấp đô thị (đạt 4,9/5 điẻm)
5. Cơ sở giáo dục (dạt 0,78/1 điểm); (21/30 công trình)
6. Công trình văn hóa cấp đô thị (đạt 0,88/1 điểm);
7. Tỉ lệ đường phố chính được chiếu sáng (0,82/1 điểm)
8. Tỉ lệ người dân được cấp nước sạch; (1,9/2 điểm)
9. Tỉ lệ nước thải đô thị được xử lý: 0,85/1 điểm;
10.Tỉ lệ chất thải rắn được thu gom: 0,98/1 điểm;
11.Nhà Tang lễ: 0,75/1 điểm (2/4 công trình)
12.Đất cây xanh công cộng khu vực nội thị: 1,5/2 điểm;
13.Quy chế quản lý kiến trúc: 1,5/2 điểm;
14.Tỉ lệ tuyến phố văn mình: 1,58/2 điểm

Các tiêu chuẩn còn yếu, còn thiếu TP Hải Dương theo đánh giá phân loại đô thị NQ 1210/2016/UBTVQH13

Định hướng điểu chỉnh QHC sẽ ưu tiên các hạng mục không hoặc chưa đạt điểm, cụ thể : phát 
triển quỹ đất xây dựng công trình công công cộng như: Xây dựng thêm 02 công trình văn hóa cấp đô 
thị, thêm 09 công trình giáo dục (THPT, đại học, cao đẳng, chuyên nghiệp dạy nghề); Phát triển hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật đảm bảo: 100% dân cư đô thị được cấp nước sạch, 100% CTR thu gom xử lý; 
100% đường phố chính được chiếu sáng; Mở rộng, phát triển hệ thống giao thông đảm bảo đường có 
mặt cắt >7,5m đạt  13km/km2 diện tích đất xây dựng; Xây dựng thêm 02 nhà tang lễ; Quy hoạch thêm 
khoảng 500ha cây xanh đô thị (cây xanh công cộng, giao thông, cảnh quan, chuyên đề); Ngoài ra, phát 
triển thêm hệt thống nhà ở, nhà ở công nhân, công nghiệp, dịch vụ, hạ tầng xã hội… thu hút lao động, 
tăng dân số cơ học, thu nhập trung bình người dân đô thị;



Các dự án và quy hoạch 
đã và đang triển khai3
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- Số 1: Quy hoạch phân khu đô thị 
An Thượng.

- Số 2: Điều chỉnh cục bộ QHCT xây 
dựng phường Việt Hòa, thành phố 
Hải Dương

- Số 3: Điều chỉnh quy hoạch phân 
khu phường Tứ Minh.

- Số 4: Điều chỉnh quy hoạch phân 
khu phường Tân Bình.

- Số 5: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 
phân khu phường Thanh Bình.

- Số 6: Quy hoạch phân khu Khu vực 
phía Tây trung tâm thành phố Hải 
Dương.

- Số 7: Quy hoạch phân khu Khu vực 
phía Nam trung tâm thành phố Hải 
Dương.

- Số 8: Điều chỉnh quy hoạch cục bộ 
phân khu phường Hải Tân.

- Số 9: Quy hoạch khu đô thị mới 
địa bàn xã Tân Hưng.

- Số 10: Điều chỉnh cục bộ khu vực 
phía Đông sông Thái Bình.

- Số 11, 12, 13:  Các điểm điều 
chỉnh.

12
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3.1 Các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai, nghiên cứu



Các dự án trong khu vực 3.2



3.3 Các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai, nghiên cứu

Khu đô thị sinh thái Nam Đồng

Khu vực phía Đông Nam TP

Khu đô thị phía Nam cầu Lộ Cương



Khu vực ven sông Thái Bình

3.4 Các quy hoạch, dự án đã và đang triển khai, nghiên cứu



Đánh giá tổng hợp thực hiện 
QHC 2017 và các vấn đề cần giải 
quyết4



TP đang từng bước khẳng định vai trò 
đô thị Tỉnh lỵ, trung tâm cấp vùng trong 
vùng thủ đô, đầu mối quan trọng trong 

vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ

Về tính chất đô thị

 Mục tiêu xây dựng, phát triển TP 
theo QHC đã dần được cụ thế hóa 
bởi các quy hoạch cấp độ nhỏ 
hơn. TP Hải Dương mở rộng đã 
được Thủ tướng Chính phủ công 
nhận đạt tiêu chí đô thị loại I trực 
thuộc tỉnh Hải Dương 

Về mục tiêu lớn

Thành phố đã triển khai dự án đầu 
tư xây dựng Khu hành chính tập 
trung tỉnh Hải Dương; Dự án đầu tư 
hạ tầng kỹ thuật Khu văn hóa - thể 
thao tỉnh Hải Dương và Trung tâm 
huấn luyện bóng bàn Cải tạo một số 
vườn hoa, các nút giao, quảng 
trường; sơn sửa, chỉnh trang các cầu 
trong đô thị

Các dự án phát triển đô thị

Một số tuyến giao thông và hạ tầng 
đô thị đã được triển khai và đi vào 
thực tiễn góp phần cải thiện bộ mặt 
đô thị và chất lượng sống của người 
dân

H  thống cơ sở hạ tầng giao thôngệ

Đã và đang đầu tư một số công trình 
trọng điểm như: Nâng công suất các 
trạm bơm tiêu úng, nạo vét kênh dẫn, 
cải tạo hệ thống thoát nước... Thực hiện 
dự án “Phát triển tổng hợp các đô thị 
động lực - thành phố Hải Dương” 

Hệ thống thoát nước đô thị

Những nội dung đã làm được4.1

Về công tác lập quy hoạch
Sau khi Quy hoạch chung được phê duyệt, 
UBND Tỉnh và Thành phố đã chỉ đạo triển 
khai lập và phê duyệt nhiều QHPK và hơn 
50 QHCT

 Thành phố đã thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến nghiên 
cứu, tìm hiểu đề xuất ý tưởng đầu tư các dự án phát triển đô thị, khu dân cư, tạo 
động lực cho phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương, tạo nguồn vốn từ quỹ đất 
để xây dựng cáHải Dương, TNR Stars Riverside, Ngọc Sơn Riverside… c công trình cơ 
sở hạ tầng: Khu đô thị sinh thái ven sông Thái Bình (EcoRivers) , Khu đô thị Ecopark Hải 
Dương, Khu đô thị phía Tây Nam Cường Hải Dương, Khu đô thị làng Việt Kiều Âu Việt, 
Apec Mandala Wyndham

https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
https://baodautu.vn/dau-tu-d2/
https://baodautu.vn/dau-tu-d2/


Infographic Style

Còn nhiều công trình đầu mối hạ tầng kỹ thuật 
chưa được triển khai theo quy hoạch

Một số khu vực ngoại thành chưa được quy hoạch 
định hướng phát triển nhưng lại là các khu vực có 
tiềm năng, thu hút các nhà đầu tư

Dự báo quy hoạch chung chưa sát với thực tế 
phát triển

Quy hoạch sử dụng đất ở một số phân khu chức 
năng không phù hợp điều kiện thực tiễn hiện nay, 

chưa phù hợp với thực tế quản lý, sử dụng đất đai.

Các chỉ tiêu sử dụng đất được quy định quá chi 
tiết cho từng lô đất, gây khó khăn khi tiến hành 

nghiên cứu dự án cụ thể

Những nội dung chưa làm được4.2

Một số quỹ đất được quy hoạch chưa khai thác được lợi 
thế về vị trí, chưa tạo được sự liên kết về cảnh quan 
không gian, hạ tầng kỹ thuật, tính khả thi thực hiện không 
cao, gây lãng phí quỹ đất như tại khu vực các phường Hải 
Tân, Tân Hưng, Khu vực phía Nam cầu Lộ Cương...



Cơ hội (O) Thách thức (T)

Điểm mạnh(S) Điểm yếu (W)
ĐÁNH GIÁ TỔNG HỢP
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 Có vị trí quan trọng, Trung tâm vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, 
vùng thủ đô Hà Nội với các vai trò cấp vùng về công nghiệp, giáo 
dục, y tế, văn hóa.

 Có tiềm năng phát triển không gian đô thị dọc sông Thái Bình và 
sông Sặt. Có lịch sử văn hóa nổi trội tạo nét riêng và độc đáo với 
văn hóa con người xứ Đông. 

 Có lợi thế về hệ thống mạng lưới giao thông đường bộ, đường 
sắt và đường thủy

 Có nhiều không gian đất đai và tài nguyên thiên nhiên để hoạch 
định các khu chức năng đô thị.

 Là đô thị động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế toàn 
tỉnh.

 Thu hút được nhiều nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm đến 
nghiên cứu, tìm hiểu đề xuất ý tưởng đầu tư các dự án với quy 
mô lớn, có tính đột phá nhằm phát huy tối đa các tiềm năng lợi 
thế của khu vực.

 Chưa khai thác hết lợi thế về quỹ đất và tài nguyên thiên 
nhiên: văn hóa đặc trưng, đặc biệt là 2 bờ sông Thái Bình 
và sông Sặt . Các cơ sở sản xuất trong nội đô gây ô nhiễm.

 Giao thông đối ngoại đã dần trở thành giao thông nội đô, 
đường sắt đi vào trong đô thị

 Cơ sở hạ tầng chưa đáp ứng được nhu cầu tăng trưởng

 Một số định hướng Quy hoạch chung tại một số khu vực 
chưa phát huy được lợi thế, hoặc có những bất cập với 
hiện trạng cần phải xem xét lại để tạo thuận lợi cho sự 
phát triển dài hạn.

 Các khu vực dự kiến mở rộng là các vùng đất nông nghiệp 
thấp trũng

 Phát huy hết các không gian định hình cho thành phố 
về phía Nam, Bắc và đông Sông Thái Bình

 Chuyển đổi mục đích sử dụng đất từ các cơ quan, nhà 
máy xí nghiệp trong nội đô tạo cơ hội xây dựng các 
không gian công cộng cây xanh cảnh quan, các hoạt 
động kinh tế mới cho đô thị. 

 Các công trình hạ tầng mang tính chiến lược của quốc 
gia và của tỉnh đang được hiện thực hóa .

 Nhiều đề xuất đầu tư mới được đặt ra cùng với việc 
phát triển mạnh mẽ kinh tế xã hội của tỉnh Hải Dương 
nói chung và thành phố Hải Dương nói riêng.

 Sức cạnh tranh về thu hút đầu tư ngày càng tăng từ 
các đô thị  và các vùng  lân cận.

 Xu thế toàn cầu hóa đòi hỏi phát triển đô thị phải 
đảm bảo sức cạnh tranh, phản ánh giá trị văn hóa, 
kiến trúc, lịch sử của đô thị và hướng tới phát triển 
thành đô thị trung tâm vùng thủ đô Hà Nội trong 
giai đoạn 2021-2030. Là trung tâm của thành phố 
trực thuộc trung ương.

  Vấn đề về an sinh xã hội, dân cư và môi trường
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CÁC ĐỀ XUẤT DỰ KIẾN ĐIỀU CHỈNH TRONG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

4.4
Bổ sung và điều chỉnh:

1. Xác định rõ nét vai trò, vi thế của thành phố Hải Dương trong tình hính 
mới phù hợp với định hướng quốc gia, vùng và nghị quyết đại hội đảng bộ 
tỉnh, đặc biệt về phát triển đô thị xanh, thông minh hiện đại. 

2. ĐỊnh hướng phát triển hai bên tuyến đường vành đai 1 và đường VĐ5 
vùng thủ đô, ưu tiên bố trí các khu đô thị mới, công trình trọng điểm về 
giáo dục, y tế, công viên thể dục thể thao của vùng và đô thị

3. Điều chỉnh tuyến vành đai 1 VÀ 2 đảm bảo kết nối tốt hơn và bán kính phù 
hợp hơn

4. Bổ sung các công trình hạ tầng xã hội và kỹ thuật đảm bảo tiêu chí đô thị 
loại I còn thiếu và yếu.

5. Xác định chuyển đổi mục đích sử dụng đất và tạo hình ảnh mới cho đô thị 
trung tâm khi di rời các nhà máy xí nghiệp, các trục sở hành chính tỉnh 
trong nội đô cho mục đích cây xanh công viên, công cộng và hỗn hợp dịch 
vụ.

6. Dành quỹ đất phát triển nhà ở xã hội, sinh viên, nhà ở công nhân và nhà ở 
tái định cư cho thực hiện các khu công nghiệp và dự án hạ tầng quốc gia 
trong tỉnh

7. Khai thác điều kiện cảnh quan đặc biệt là không gian sông sặt và sông Thái 
Bình cùng giá trị văn hóa thành Đông vào phát triển lĩnh vực du lịch nghỉ 
dưỡng, vui chơi thể thao (golf) tạo nên hạt nhân du lịch trong chuỗi liên 
kết các điểm du lịch dọc sông Thái Bình trong tỉnh Hải Dương.

8. Xây dựng trung tâm logistic, kho tàng bến bãi, khai thác hiệu quả không 
gian tuyến đường VĐ5, tạo khu đầu mối giao thông TOD cho phát triển 
đầu mối giao thông với cảng cạn ICD phía Đông và Cảng sông, đường sắt.

9. Phát triển lĩnh vực du lịch sinh thái gắn với văn hóa con người xứ Đông và 
không gian quỹ đất nông nghiệp đảm bảo hài hòa phát triển kinh tế du lịch 
của đô thị và an ninh lương thực.
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Tiền đề phát triển đô thị5



TP Hải Dương đóng vai trò là đầu mối lưu vận, công nghiệp, dịch vụ thương mại tại 2 hành 
lang kinh tế Côn Minh - Hà Nội - Hải Phòng và Nam Ninh - Hà Nội - Hải Phòng - Quảng Ninh.

VỊ TRÍ VÀ MỐI LIÊN HỆ VÙNG



   ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN LIÊN VÙNG

VỊ TRÍ VÀ VỊ THẾ TP HẢI DƯƠNG TRONG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI 



   ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN DU LỊCH

THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

VỊ TRÍ VÀ VỊ THẾ TP HẢI DƯƠNG TRONG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI 

Thành phố Hải Dương có thể hình thành các trung tâm 
thương mại đầu mối nông sản lớn như một hạt nhân 
của vùng nông nghiệp Bắc Bộ, đồng thời là một khu vực 
cảng cạn ICD vai trò trung chuyển cho vùng cảng biển 
Hải Phòng và Quảng Ninh, cùng với vai trò một trung 
tâm dịch vụ y tế gắn đào tạo

trung tâm cấp vùng về y tế và giáo dục đào tạo 
phía Đông của Vùng Thủ đô Hà N i; Trung tâm ộ
cung cấp các dịch vụ đô thị và công nghi p ệ
(nguồn nhân lực, dịch vụ tiếp c n, h u cần ậ ậ
cảng...) cho tỉnh Hải Dương và các vùng phụ 
c n.ậ



Phát triển về y tế và giáo dục đào tạo, khoa học công 

nghệ, du lịch, dịch vụ đô thị và công nghiệp phía 

Đông của Vùng Thủ đô Hà Nội và Vùng đồng bằng 

sông Hồng.

CÔNG NGHIỆP: 5.000 ha

Các dự án trọng điểm: KCN Cộng Hòa (300 ha), KCN Lai 
Cách (135ha),…

 THƯƠNG MẠI

TP Hải Dương - Trung tâm thương mại dịch vụ hỗn 
hợp của vùng Hà Nội

Xây dựng trung tâm thương mại tổng hợp cấp vùng phục vụ 

hành lang kinh tế QL5 và vùng duyên hải Bắc Bộ. Phát triển 

chợ đầu mối nông sản Gia Lộc, cảng cạn ICD tại Gia Lộc.

Quy mô: 200ha

 Y TẾ - GIÁO DỤC

6.800-7.500 giường bệnh, 10 vạn sinh viên

 NÔNG NGHIỆP

Hình thành trung tâm cấp Vùng về cung cấp thực 

phẩm sạch từ : gia cầm, thủy cầm, lợn (huyện  Tứ Kỳ). 

Đầu tư Trung tâm Quốc gia giống thủy sản nước ngọt 

miền Bắc tại Chí Linh. Gia tăng giá trị nông sản đặc 

trưng: Vải thiều (Huyện Thanh Hà)

TT Y TẾ ĐÀO TẠO 
CẤP VÙNG

TTTM tổng hợp cấp 
Vùng

Côn Sơn – Kiếp 
Bạc

Ngành công nghiệp may 
mặc

VỊ TRÍ VÀ VỊ THẾ TP HẢI DƯƠNG TRONG VÙNG THỦ ĐÔ HÀ NỘI 



XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ THÔNG MINH TỈNH HẢI DƯƠNG

Xây dựng các chỉ tiêu phát triển đô thị theo định 
hướng xanh - hiện đại phù hợp với điều kiện tỉnh 
Hải Dương

Các định hướng xây dựng đô thị thông minh (theo 
Đề án Chính quyền điện tử và đô thị thông minh 
tỉnh Hải Dương)
- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin và trung tâm dữ 
liệu của tỉnh cho phát triển đô thị thông minh;
- Xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh Hải Dương;
- Xây dựng hệ thống Trung tâm điều hành, giám sát, xử lý 
dữ liệu của Tỉnh;
- Lựa chọn một số lĩnh vực ưu tiên: Y tế thông minh; Giáo 
dục thông minh; Giao thông thông minh; Tài nguyên, môi 
trường thông minh; Du lịch thông minh

NHIỆM VỤ VÀ LĨNH VỰC ƯU TIÊN CHO TP HẢI DƯƠNG
- Tăng cường phủ sóng wifi miễn phí trên địa bàn thành phố, 
- Xây dựng hoàn thiện và triển khai thực hiện dịch vụ công cấp 
độ 4
- Xây dựng hệ thống quản lý đô thị thông minh:.
- Xây dựng quản lý hạ tầng kỹ thuật thông minh: 
+ Giao thông thông minh
+ Quản lý hệ thống cấp nước, xử lý nước thải, rác thải thông 
minh... 
+ Chiếu sáng thông minh:.
- Xây dựng hệ thống thương mại, tài chính thông minh:.
- Công nghiệp thông minh:
- Xây dựng hệ thống y tế, giáo dục thông minh.
- Xây dựng quản lý đất đai, môi trường thông minh



1

QUAN HỆ VÙNG

1. Trung tâm Hải Dương: 
giao điểm của GT thủy, bộ, 
đường sắt

2. Hành lang công nghiệp 
phía Bắc

3. Hành lang công nghiệp 
phía Nam

4. Sông Thái Bình & cảng
5. Giao thông đường bộ
6. Đường sắt
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VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG

Thành phố Hải Dương là trung tâm hành chính, chính trị, kinh tế, văn hóa, 
giáo dục và dịch vụ của tỉnh Hải Dương. Đóng vai trò trung tâm của trục 
phát triển Bắc Nam- Đông Tây của tỉnh Hải Dương, đóng vai trò quan 
trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của vùng. Phát triển các khu đô thị 
dịch vụ mới đáp ứng nhu cầu lưu trú cho công nhân và chuyên gia trong 
và ngoài nước tại các khu công nghiệp lớn trong tỉnh như: KCN Bình Giang 
với quy mô 5000 ha, Tứ Kỳ - Đại Đồng, Hồng Đức,… 



VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG

QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG



VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG

QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNGHành lang kinh tế dọc các tuyến sông, 
trọng điểm là sông Thái Bình



VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG

QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG
TP Hải Dương nằm trong phân vùng 
đô thị dịch vụ tổng hợp trung tâm



VAI TRÒ VÀ VỊ THẾ TRONG VÙNG TỈNH HẢI DƯƠNG

QUY HOẠCH TỈNH HẢI DƯƠNG



TỔNG HỢP CÁC VAI TRÒ CHỨC  NĂNG CỦA TP HẢI DƯƠNG TRONG VÙNG

PHÁT TRIỂN CÔNG 
NGHIỆP – CÔNG NGHỆ 

ỨNG DỤNG

TRUNG TÂM THƯƠNG 
MẠI DỊCH VỤ HỖ HỢP 
CẤP VÙNG – CHỢ ĐẦU 

MỐI NÔNG SẢN – CẢNG 
CẠN ICD

TRUNG TÂM VỀ Y TẾ, 
GIÁO DỤC CHẤT LƯỢNG 
CAO CHO VÙNG THỦ ĐÔ 

VÀ TỈNH HẢI DƯƠNG
ĐÔ THỊ TRUNG TÂM CỦA TỈNH, 
PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DỊCH VỤ, 
THU HÚT LAO ĐỘNG CHUYÊN 

GIA CỦA CÁC KHU CÔNG NGHIỆP 
LỚN TRONG VÙNG, 

ĐẦU MỐI HẠ TẦNG GIAO 
THÔNG QUAN TRỌNG – 

CAO TỐC HN – HẢI PHÒNG
ĐƯỜNG SẮT NỘI VÙNG

THÀNH PHỐ 
HẢI DƯƠNG

TRUNG TÂM DU LỊCH, DỊCH 
VỤ VĂN HÓA, NGHỈ 

DƯỠNG VUI CHƠI GIẢI TRÍ 
DỌC SÔNG THÁI BÌNH KẾT 

NỐI DU LỊCH LIÊN VÙNG



“Cơ cấu kinh tế theo hướng tăng trưởng xanh chuyển đổi số với 4 trụ cột” 

1
• Công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ

2
• Sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công 

nghệ cao

3
• Dịch vụ chất lượng cao

3

• Phát triển đô thị xanh, thông minh hiện đại, nâng cao đời 
sống vật chất và tinh thần cho người dân, củng cố an ninh 
quốc phòng

“Phấn đấu đến năm 2025 là tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại, 
tạo tiền đề đến năm 2030 là tỉnh công nghiệp hiện đại, tạo nền tảng 
sớm trở thành thành phố trực thuộc Trung ương”

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TỈNH HẢI DƯƠNG



Căn cứ các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Hải 
Dương lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 – 2025, đề ra các mục tiêu 
kinh tế các giai đoạn như sau:

+ Giá trị sản xuất ngành CN-XD tăng 13,5% trở lên;

+ Giá trị sản xuất ngành TMDV tăng 15,5%/năm trở lên;

+ Giá trị sản phẩm thu hoạch đạt: 185triêu/ha;

+ Thu ngân sách nhà so với dự toán tỉnh giao tăng 5%/năm trở lên;

* Dự báo cơ cấu kinh tế:

Cơ cấu kinh tế chuyển hướng theo tăng dần tỉ trọng dịch vụ; giảm 
dần tỉ trọng nông nghiệp;

- Đến năm 2030; tỉ trọng các ngành:

+ Công nghiệp – xây dựng khoảng: 67,83%

+ Thương mại dịch vụ: 31,54%;

+ Nông nghiệp: 0,63%

- Đến năm 2040; tỉ trọng các ngành:

+ Công nghiệp – xây dựng khoảng: 66,18%

+ Thương mại dịch vụ: 33,52%;

+ Nông nghiệp: 0,3%

DỰ BÁO PHÁT TRIỂN



Tầm nhìn

62

Một thành phố xanh, thông minh đáng sống 
của vùng thủ đô Hà Nội, một thành phố khỏe, năng động với các 

không gian hiện đại, tiện nghi hấp dẫn thân thiện môi trường”



1. Đô thị tỉnh lỵ, trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa xã hội, 
khoa học kỹ thuật, giáo dục đào tạo của Tỉnh Hải Dương;

2.  Là đô thị Xanh, thông minh, hiện đại đáng sống.

3. Trung tâm tăng trưởng kinh tế, đô thị có vai trò quan trọng 
thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội đối của Tỉnh và vùng lân 
cận; là một trong trung tâm công nghiệp, dịch vụ, thương 
mại, du lịch, y tế, giáo dục và dịch vụ logistics của khu vực.

4. Là đầu mối giao thông quan trọng trong vùng đồng bằng        
    sông Hồng, đầu mối kết nối quan trọng giữa thủ đô Hà Nội, 
thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh; Là cửa ngõ của thủ đô 
hướng ra biển, đồng thời là đầu mối trung chuyển trọng yếu về 
giao thông đường thủy trong vùng đồng bằng Bắc Bộ.

5.   Có vị trí quan trọng về an ninh quốc phòng.

TÍNH CHẤT ĐÔ THỊ



Hạng mục XD Nội dung xây dựng
Dân số tăng 

(người)
Chỉ tiêu tính toán

Công nghiệp Diện tích công nghiệp hiện 
trạng khoảng 429,36 ha;
QH 2040: 705,06 ha

50.000-80.000 80 lao động/1ha; Tỷ lệ nhập cư 60%; Lao động tại thành phố: 20%; 
Lao động không lưu trú: 20%; số người phụ thuộc trung bình 01 
người

Trường ĐH, 
CĐ

2 trường với quy mô 5000 sinh 
viên/ trường

4.000-5.000 SV :5000 người/ trường; Sinh viên lưu trú: 70%;
Giảng viên: 1/8 số SV; Nhập cư: 50% Gia đình phụ thuộc: 1 người

Công trình 
thương mại – 
dịch vụ

Công trình thương mại, dịch 
vụ, du lịch, CT công cộng như 
bệnh viện v.v.. : khoảng 180ha

30.000-60.000 Hệ số SDĐ trung bình: 1.0, số nhân viên trên đơn vị DT sàn 1 
người/40m2; Gia đình phụ thuộc: 1 người; Tỷ lệ nhập cư 50%; Lao 
động địa phương (Thành phố): 30%;

Tổng 84.000 - 145000

DỰ BÁO DÂN SỐ

Định hướng mở rộng nội thị: thêm 2 xã Quyết Thắng và Liên Hồng trở thành phường nội thị; 

Þ Khu vực nội thị:

 Gồm 21 phường (gồm 19 phường hiện trạng và 2 phường mới: Quyết Thắng và Liên Hồng); với tổng diện tích: 84,34 
km2 (Hiện trạng: 66,02 km2); 

 Dân số khu vực nội thị dự kiến: 593.000 người

Tỉ lệ đô thị hóa: 88,7%

Định hướng giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2050 tỉnh dự kiến sẽ có trên 30 KCN với tổng diện tích đất công nghiệp khoảng 
10.000 ha. Tăng trưởng về công nghiệp sẽ kéo theo sự gia tăng về lao động, dân số. Với định hướng phát triển 10.000 ha đất công 
nghiệp của tỉnh, nhu cầu lao động riêng trong ngành công nghiệp dự kiến sẽ tăng thêm khoảng 500.000 – 1.000.000 lao động. Lực 
lượng lao động gia tăng không chỉ gồm công nhân lao động làm việc tại các cơ sở công nghiệp, dịch vụ mà còn có đội ngũ chuyên gia từ 
nước ngoài và các tỉnh như Hà Nội, Hải Phòng…tới làm việc và gia đình phụ thuộc.

Dân số TP Hải Dương trong tương lai sẽ phụ thuộc vào: Quy luật tăng dân số tự nhiên; xu hướng tăng dân số cơ học tại các thành phố 
lớn và xu hướng tăng dân số của tỉnh Hải Dương. Tăng cơ học dự báo cụ thể theo các hoạt động phát triển công nghiệp, dịch vụ, 
trường học trên địa bàn,  Tính toán số dân tăng lên dựa trên tỷ lệ dân số nhập cư và gia đình phụ thuộc từ số lao động và sinh viên 
tăng lên do thu hút đầu tư xây dựng 



Bảng dự báo dân số thành phố Hải Dương các giai đoạn

DỰ BÁO DÂN SỐ 

Danh mục

Quy hoạch mới 2022 Quy hoạch cũ 2017

Dân số 
thường 

trú

Dân số 
tăng cơ 

học

Dân số 
quy đổi

Tổng dân 
số

Tỉ lệ tăng dân số
Tỉ lệ đô 
thj hóa

Dân số
(người)

Tỉ lệ 
Tăng 
dân số 

Tỉ lệ 
đô thị 
hóa

Tăng 
chung

Tăng tự 
nhiên

Tăng 
cơ học

hiện trạng 2021               Năm 2020
Toàn Thành phố    296.361   226.000 522.361 1,14%      87% 350.000 - 376.000 3,3% 75%
Nội thành    240.360   214.000     454.360       262.500
Ngoại thành 5.424   12.000 68.001      
Dự báo năm 2030            
Toàn Thành phố    320.500 92.100   133.000 545.600 3,48% 0,90% 2,58% 85,3% 496.000 2,6% 85%
Nội thành 259.900 75.700 130.000  465.600 3,51% 0,90% 2,61% 425.000
Ngoại thành 60.600 16.400 3.000 80.000 3,34% 0,90% 2,44%
Dự báo năm 2040              
Toàn Thành phố 449.100   148,400   71.000 668.500 3,77% 0,80% 2,97% 88,7%
Nội thành 387.200 135.800 70.000 593.000 4,54% 0,85% 3,69%
Ngoại thành 61.900 12.600 1.000 75.500 -0,33% 0,85% -1,18%

* Ghi chú: Năm 2040, tỉ lệ tăng dân số nội thị cao, trong khi ở ngoại thị bị giảm mạnh do sáp nhập 02 xã vào nội thị 

Dự báo quy mô dân số:
+ Dân số đến năm 2030: khoảng 522.000 người; 
trong đó nội thị khoảng 465.000 người. 

+ Dân số đến năm 2040: khoảng 668.500 người;
 trong đó nội thị khoảng 593.000 người (thêm 2 xã Quyết 

Thắng và Liên Hồng trở thành phường nội thị )
.

QHC2017:     đến 2020: dân số 370.000 người
                  đến 2030: dân số 496.000 người



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ THEO CÁC NGUYÊN TẮC SAU

NGUYÊN TẮC KẾ THỪA QHC 2017

1. Thành phố năng động
     Phát triển các ngành kinh tế một cách linh hoạt

2. Thành phố văn hóa – lịch sử
       Nhấn mạnh về nơi chốn – niềm tự hào văn hóa xứ Đông 

3. Thành phố sống khỏe
     Tạo dựng đô thị sống khỏe mang đặc trưng và có thương hiệu

NGUYÊN TẮC BỔ SUNG

4. Thành phố xanh, thông minh

    Thông qua những đổi mới cải thiện các chức năng đô thị

5. Thành phố sãn sàng ứng phó với BĐKH
     Tiếp cận trong cách phát triển và quản lý đất đai 



NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP

CHIẾN LƯỢC 1: Kết nối TP Hải Dương với hệ thống giao thông liên 
vùng và đảm bảo lưu thông trong khu vực đô thị. 

Các kết nối liên hệ vùng xung quanh – động lực phát triển kinh tế - xã hội:

– Cao tốc Hà Nội Hải Phòng chạy qua phía Nam, kết nối với Hà Nội và Hải Phòng, 
Quảng Ninh;

– Vành đai 5 vùng Hà Nội (dự kiến xây mới) nằm ở phía Đông, kết nối với Bắc Giang và 
Hưng Yên.

CHIẾN LƯỢC 2: Tham gia vào vùng sản xuất công nghiệp phía 
Đông Thủ đô Hà nội – linh hoạt đáp ứng nhu cầu phát triển CN 
công nghệ cao
Tham gia chuỗi liên kết sản xuất Vùng công nghiệp động lực tỉnh Hải Dương và vùng công nghiệp phía 
Đông thủ đô Hà Nội với mục tiêu phát triển công nghệ cao, công nghệ hỗ trợ, công nghệ sạch, thích ứng 
với điều kiện thành phố xanh, thân thiện với môi trường và phát triển bền vững. 

Chú trọng kiểm soát môi trường các KCN
- Các điểm quan trắc môi trường hoạt động thường xuyên, hiệu quả;
- Thiết kế hệ thống thoát nước mưa là mương hở kết hợp tạo cảnh quan – hỗ trợ kiểm soát 
thoát nước thải .

1. THÀNH PHỐ NĂNG ĐỘNG



CHIẾN LƯỢC 3: Phát triển thương mại - dịch vụ - du lịch
Các hoạt động kinh tế dịch vụ, thương mại, logistic hỗ trợ cho hoạt động công nghiệp, nông nghiệp, 
khai thác vị kết nối liên hệ vùng qua hệ thống giao thông đối ngoại.

- Xây dựng tổng kho tại khu vực Nam tại nút giao cắt giữa tuyến đường VĐ1 TP.

- Tổ chức các trung tâm, khu phố thương mại dịch vụ phía Nam và phía Đông trên tuyến đường 
tránh mới của Tp và trên tuyến VĐ5.

- Dịch vụ du lịch: khai thác sông Thái Bình, sông Sặt, các công trình văn hóa lịch sử, các điểm di 
tích đã được xếp hạng trong sự kết nối với chuỗi du lịch liên tỉnh, cảnh quan sinh thái nông nghiệp, 
mặt nước.

CHIẾN LƯỢC 4: Phát triển nông nghiệp hàng hóa chất lượng cao có 
uy tín, tạo bản sắc bằng  chất lượng dịch vụ và giá trị sinh thái đa 
dạng.
- Xây dựng thương hiệu và duy trì lòng tin của khách hàng.

- Không gian sản xuất nông nghiệp có giá trị kinh tế và cảnh quan lớn hơn.

- Bổ sung một chợ đầu mối (5ha) tại khu vực nút giao cắt giữa tuyến VĐ1 với VĐ5

- Xen cấy các tiện ích công cộng vào trong không gian sản xuất nông nghiệp để khai thác mô hình 
công viên sinh thái nông nghiệp (giá trị đa dạng, chi phí thấp)

- Phát triển du lịch cộng đồng trong các khu đô thị nhà vườn và vùng ngoại ô.

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP



Bảo tồn di sản kiến trúc đặc trưng và cấu trúc đô thị trong 
trung tâm thành phố, bổ sung những không gian công cộng 
mới trên các khu vực chuyển đổi sử dụng đất. Nâng cao giá 
trị bản sắc văn hóa con người xứ Đông, bảo tồn tôn tạo hào 
thành và phục chế các khu vực khảo sổ có giá trị 

Hỗ trợ các hoạt động làng nghề truyền thống, nông nghiệp 
truyền thống trong khu vực ngoại ô, bao gồm cả nông 
nghiệp công nghệ cao gắn với phát triển du lịch làng nghề, 
du lịch trải nghiệm

Khuyến khích các ngành công nghiệp sáng tạo đầu tư vào 
nghệ thuật và văn hóa trong khu vực đô thị, cải tạo chỉnh 
trang và thay thế công năng sử dụng, khơi dậy các hoạt 
động sản xuất có thương hiệu bằng các không gian trưng 
bầy triển lãm, gắn với giới thiệu quảng bá du lịch.

5.1

5.2

5.3

2. THÀNH PHỐ VĂN HÓA – LỊCH SỬ
CHIẾN LƯỢC 5: Nhấn mạnh về nơi chốn – niềm tự hào văn hóa xứ Đông 

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP



CHIẾN LƯỢC 6: Thành phố bên sông
Không gian trọng tâm: sông Thái Bình và sông Sặt

Dòng sông là trục không gian chủ đạo, trọng tâm 
bố cục không gian cho đô thị, LÀ LÁ PHỔI XANH 
ĐIỀU HÒA VI KHÍ HẬU.

Hình thành các khu chức năng trên hai bên bờ 
sông, phát triển các khu đô thị sinh thái, khu dịch 
vụ giải trí công cộng, sinh thái nông nghiệp, thể 
dục thể thao cao cấp đảm bảo hài hòa môi 
trường

Tạo các trục kết nối hai bờ với không gian mở 
vào trong lõi đô thị cũ và trung tâm mới Nam 
sông Sặt, bờ phía Bắc và Đông sông Thái Bình

Tăng cường các tiện ích công cộng, các khu mua 
sắm, vui chơi giải trí, nghệ thuật, văn hóa tại khu 
vực bờ đê, kích hoạt và tạo sự sôi động

6.1

6.2

6.3

6.4 Không gian ven sông trở thành khu vực hấp dẫn

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP



Phân bố cân đối các không gian công cộng mở trên toàn 
Thành phố. 

Tạo một mạng lưới các con đường đi bộ dọc và qua sông

Thiết kế không gian công cộng thân thiện với người đi bộ, 
xây dựng các trung tâm thể thao đào tạo thành tích cao 
cung cấp các vận động viên chất lượng thi đấu quốc gia

8.1

8.2

8.3

3. THÀNH PHỐ KHỎE

CHIẾN LƯỢC 8: Thành phố đi bộ
Với một mạng lưới kết nối không gian xanh 
(công viên) và (mặt nước) -> Tạo ra không 
gian sống giúp tăng cường sức khỏe. 

CHIẾN LƯỢC 7: Trung tâm y tế, đào tạo
 cấp vùng

XD các trung tâm nghiên cứu y tế; 
Đào tạo nguồn nhân lực về y tế, 
giáo dục, VĐV thể thao thành tích 
cao.

Xây dựng các trung tâm y tế chất 
lượng cao cấp vùng, Cung cấp các 
tiện ích chăm sóc sức khỏe và phúc 
lợi xã hội, người dân dễ dàng tiếp 
cận 

7.1

7.2

1.3

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP



Nâng cao tiện ích cho khu vực lõi trung tâm 
bằng hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại

Xây dựng cộng đồng thông minh tại các khu 
vưc ĐT mới

Hình thành đô thị tri thức: XD đô thị gắn với 
các Khu trường đại học, cơ sở đào tạo, được 
hỗ trợ bởi hệ thống giao thông đa phương 
tiện

Thúc đẩy mô hình KCN sinh thái, công nghiệp 
công nghệ cao

1

2

3

4. THÀNH PHỐ THÔNG MINH

4
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Nâng cao tiện ích cho khu vực lõi trung tâm 
bằng hệ thống thiết bị công nghệ hiện đại

Xây dựng cộng đồng thông minh tại các khu 
vưc ĐT mới

Hình thành đô thị tri thức: XD đô thị gắn với 
các Khu trường đại học, cơ sở đào tạo, được 
hỗ trợ bởi hệ thống giao thông đa phương 
tiện

Thúc đẩy mô hình KCN sinh thái, công nghiệp 
công nghệ cao

1

2

3

4. THÀNH PHỐ THÔNG MINH

4
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5. THÀNH PHỐ SẴN SÀNG ỨNG PHÓ VỚI BĐKH
Tiếp cận trong cách phát triển và quản lý đất 
đai.

5.
1

5.
2

5.
3

Quản lý sự phát triển trong tương lai 
tới các hành lang và khu vực được chỉ 
định ở cả hai bên sông Thái Bình và 
song Sặt

Củng cố hệ thống đê của TP để 
phòng chống lũ lụt kéo dài.  

Củng cố hệ thống đường thủy 
và mạng không gian mở  của 
TP 

NGUYÊN TẮC PHÁT TRIỂN GẮN CÁC CHIẾN LƯỢC VÀ GIẢI PHÁP



Định hướng phát triển không 
gian và quy hoạch sử dụng đất6



KHÔNG GIAN TP GHÉP NỐI CÁC KHU VỰC LÂN CẬN

Nam Sách

Kim ThànhCẩm Giàng

Gia Lộc

Tứ Kỳ

Thanh Hà



HƯỚNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

Về tổng thể, thành phố Hải Dương được 
định hướng phát triển lan tỏa từ đô thị trung 
tâm hiện hữu cụ thể như sau:

(1) Hướng xuống phía Nam sông 

Sặt, Tây sông Thái Bình, đây là hướng 

phát triển các khu vực đô thị tổng hợp, bao 
gồm các chức năng chính về phát triển dân cư 
đô thị, giáo dục, y tế, dịch vụ thương mại, 
công nghiệp và trung chuyển đầu mối giao 
thông, hàng hóa đối ngoại của đô thị, các khu 
dân cư, dịch vụ phục vụ các khu công nghiệp, 
cụm công nghiệp.

(2) Hướng phát triển về phía Bắc và 

Đông Sông Thái Bình, dọc trục VĐ5 và trục 
VĐ1 mới phía Đông: phát triển đô thị sinh thái 
cửa ngõ giao thương về đầu mối trung chuyển 
hàng hóa công nông nghiệp, khai thác hệ sinh 
thái nông nghiệp kết hợp với du lịch dịch vụ 
nghỉ dưỡng ven sông, du lịch nông nghiệp.



ĐIỀU CHỈNH CẤU TRÚC KHUNG PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ

CẤU TRÚC ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ THEO QHC 2017 CẤU TRÚC ĐỊNH HƯỚNG ĐÔ THỊ MỚI

Mở rộng trung tâm đô thị sang 
bên kia sông Sặt.

Ở khu vực xung quanh, bố trí 5 
cụm đô thị chức năng phát huy 
động lực của địa phương

Đường vành đai 1 đóng vai trò 
là tuyến đường trục kết nối các 
cụm đô thị chức năng với nhau.

Bố trí đất nông nghiệp, đất 
cây xanh ở khoảng không 
gian giữa đô thị trung tâm và 
các cụm đô thị

Các cụm đô thị có tính chất cửa ngõ, dễ dàng liên kết với các 
đô thị bên ngoài khu quy hoạch.
Thúc đẩy sự giao lưu giữa nông thôn và đô thị .

Phát huy tiềm năng, động lực 
của từng khu vực, dễ dàng 
thúc đẩy sự phát triển của 
các ngành công nghiệp trong 
Thành phố

Cải thiện hình ảnh và củng cố trung tâm 
thành phố hiện hữu

Mở rộng khu vực đô thị sang bên  kia 
sông Sặt và phía Đông sông Thái Bình. Hình thành các  đô thị nén tại khu vực 

cửa ngõ liên kết dễ dàng với các đô thị 
bên ngoài khung quy hoạch. Thúc đẩy 
sự giao lưu giữa nông thôn và đô thị .

Xây dựng và kết nối các khu công 
nghiệp/ khu chức năng việc làm bên 
trong và  ngoài đường vành đai

Hình thành vành đai xanh xung quanh 
các điểm đô thị. Duy trì và nâng cao chất 
lượng môi trường đường vành đai.

Xây dựng hệ thống giao thông liên kết  mạch lạc giữa các khu vực tiềm năng phát 
triển công cộng, thương mại -dịch vụ, công nghiệp. 

Cấu trúc đô thị theo dạng tập trung chức năng
Cấu trúc đô thị theo dạng tập trung đa chức năng liên kết hướng 
tâm

Dọc trục VĐ5 và trục VĐ1 mới phía Đông: phát triển đô thị sinh thái và hệ sinh thái 
nông nghiệp kết hợp với du lịch dịch vụ nghỉ dưỡng ven sông, du lịch nông nghiệp.



 GIAO THÔNG LIÊN KẾT VÙNG

 Hệ thống giao thông đường Cao tốc, Quốc lộ 
hình thành đóng vai trò các tuyến chính kết 
nối các hành lang vận tải của hải Dương với 
các tỉnh trong khu vực, kết nối các công trình 
đấu mối hạ tầng trong vùng như cảng hàng 
không, cảng biển, các công trình Logistics . 

 > Hình thành 2 vành đai của tỉnh nhằm nhằm 
tránh lưu lượng giao thông quá lớn vào trung 
tâm đô thị, giúp giao thông trong khu vực 
thông suốt, giải toả, điều phối các luồng xe 
quá cảnh qua khu vực trung tâm tỉnh cũng 
như giao thông bên trong đô thị ra bên 
ngoài . 

 > Hình thành các tuyến đường tỉnh chính yếu 
mới quan trọng đóng chức năng hỗ trợ phân 
tải cho quốc lộ hiện đã mãn tải, nâng cao kết 
nối liên vùng, kết nối với hệ thống giao thông 
chính các tỉnh lân cận. 

 > Trên cơ sở các tuyến đường tỉnh hiện trạng 
nâng cấp, mở rộng quy mô tuyến chính đồng 
thời quy hoạch các tuyến đường mới kết nối 
vùng không gian phát triển kinh tế tạo ra 
mạng giao thôngliên kết mạch lạc gắn với 
phát triển các khu chức năng trong tỉnh.



KHUNG GIAO THÔNG

• Nâng cấp, cải tạo kết hợp xây dựng 

mới các tuyến giao thông hướng 

tâm, vành đai tạo thành mạng giao 

thông hoàn chỉnh, kết nối hợp lý với 

mạng lưới giao thông quốc gia, các 

tỉnh/thành phố trong khu vực.

• Đường hướng tâm: QL 37, QL 

38B, QL 5, ĐT. 390, ĐT.391. 

• .Đường vành đai: Vành đai 1 

(ĐT.390), Vành đai 2 (khoảng 

cách trung bình so với vành đai 1 

từ 1,5-2km).

1  5

1  5

1  37

1  38

1  37

1  VĐ1

1  VĐ1

1  VĐ1

1  VĐ5

1  VĐ5

1  VĐ5

1  VĐ2

1  VĐ2

390C

39
0

C

391

390

1  5

1  CT



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHU CỤM CÔNG NGHIỆP

HT-KCN Nam Sách
Quy mô : 62.42 ha

HT-CCN Ba Hàng
Quy mô : 46.2 ha

QH-CCN Tây Việt Hòa
Quy mô : 66.2 ha

HT-KCN An Phát
Quy mô : 46 ha

HT-KCN Đại An
Quy mô : 135.96 ha

HT-CCN Thạch Khôi 
– Gia Xuyên

Quy mô : 135.96 ha QH-CCN mới Ngọc Sơn-Tân Tiến
Quy mô : 75 ha

Phần diện tích thuộc TP :50ha

QH-CCN Tiên Tiến
Quy mô : 75 ha

- Tiếp tục phát triển CN công nghệ 
cao đối với các khu công nghiệp 
hiện có.
- Phát triển lấp đầy 05 cụm công 
nghiệp hiện có
- Di rời các nhà máy xí nghiệp 
trong nội đô ra cụm công nghiệp 
mới .
- Xây dựng chợ đầu mối nông sản 
phía Đông TP (Nam Đồng).
Xây dựng tổng kho Logistic phía 
Nam TP.

Điều chỉnh, bổ sung:

- Định hướng di chuyển CCN Cẩm 
Thượng và CCN Ngô Quyền ra 
khỏi trung tâm thành phố, chuyển 
đổi sử dụng đất dành cho trung 
tâm dịch vụ thương mại.

- QH thêm 04 cụm công nghiệp 
mới: 

     + Cụm CN Tây Việt Hòa

     + Cụm CN Tiền Tiến

     + Cụm CN Đại Sơn - Ngọc Sơn 
: 70ha, phần diện tích thuộc thành 
phố: 13 ha

     + Cụm CN Ngọc Sơn - Ngọc 
Sơn : 75 ha, phần diện tích thuộc 
thành phố: 50 ha

- QH mới 02 trung tâm logistic – 
dịch vụ hậu cần kho bãi trung 
chuyển hàng hóa.

QH-CCN mới Đại Sơn-Ngọc Sơn
Quy mô : 70 ha

Phần diện tích thuộc TP :13.2ha

Khu công nghiệp

CỤM CÔNG NGHIỆP HIỆN TRẠNG

KÍ HIỆU

TRUNG TÂM LOGISSTIC

QH-Trung tâm Logistic
Quy mô : 17 ha

QH-Trung tâm Logistic
Quy mô : 32 ha

HT-CCN Việt Hòa
Quy mô : 45.44 ha

CỤM CÔNG NGHIỆP HIỆN TRẠNG



HÀNH CHÍNH, Y TẾ, VĂN HÓA, TRIỂN LÃM

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Cơ quan Hành chính

Bệnh viện, Trạm y tế

KÍ HIỆU

Bệnh Viện

HĐND – UBND Tỉnh

HĐND – UBND Thành Phố

Bệnh viện Quân Y 7

Bệnh viện đa khoa
Tỉnh Hải Dương

Bệnh viện Nhi
Hải Dương

Phòng khám đa khoa 
Thanh Bình

Bệnh viện Đa kHoa 
Hòa Bình

Bệnh viện Tim CS2

Bệnh viện Mắt và 
Da liễu

Bệnh viện nhiệt đới
Tỉnh Hải Dương

Phòng khám đa Quốc 
tế Hải Dương

Bệnh viện Y học cổ 
truyền

Bệnh viện Mắt

Vị trí mới-
Bệnh viện Đa Khoa 

Thành phố

Bệnh viện Nhi
Hải Dương

 Trung tâm hành chính:
- Trung tâm hành chính của Tỉnh di 

chuyển sang khu vực phía Nam 
sông Bạch Đằng.

- Tỉnh ủy, UBND Thành phố và các 
xã phường, về nguyên tắc giữ 
nguyên ở vị trí hiện tại.

Điều chỉnh, bổ sung:
- Tại vị trí các công trình hành 

chính cũ: chuyển đổi chức năng 
thành các không gian công cộng, 
khu hỗn hợp thương mại dịch vụ 
nhằm tăng giá trị sử dụng đất.

 Công trình y tế:
-  Giữ lại các công trình hiện trạng.

-  Xây dựng mới bệnh viện đa 
khoa ở P.Thạch Khôi.

Điều chỉnh, bổ sung :
- Chuyển vị trí Bệnh viện đa khoa 

TP ra KĐT phía Đông Nam TP
- QH bổ sung bệnh viện (tư 

nhân/quốc tế) 200 giường khu 
vực ĐT mới Liên Hồng -> Hình 
thành trung tâm dịch vụ chăm sóc 
sức khỏe, dịch vụ y tế chất lượng 
cao tại Liên Hồng 



HỆ THỐNG GIÁO DỤC  

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Trường THPT

Trung tâm đào tạo

KÍ HIỆU

Trung tâm TDTT kết 
hợp đào tạo VĐV 

thành tích cao
Khu vực xây dựng 
Đại học FPT  : 5 ha 

và Trường chinh trị : 
2 ha

Trường ĐH Thành 
Đông

Trường ĐH Kỹ Thuật 
Y tế Hảo Dương

Cao đẳng Dược TW 
Hải Dương

Cao đẳng Sư Phạm 
Hải Dương

Đại học Sư Phạm 
Hưng Yên CS3

Cao đẳng  GTVT
Đường thủy I

Cao đẳng sư phạm 
Hải Dương

Cao đẳng nghề  
Hải Dương

- Về các trường Cao đẳng - 
trung cấp, song song với 
việc duy trì các công trình 
hiện có, xây dựng trường 
Cao đẳng nông nghiệp – y 
tế

- Với các trường PTTH, duy 
trì các công trình hiện 
hữu, đồng thời xây dựng 
các công trình mới ở trong 
các khu vực đô thị phát 
triển mới

- QH trường ĐH Hải Dương 
tại khu ĐT mới phía Tây

Điều chỉnh, bổ sung :

- TRường đại học FPT, quy 
mô khoảng 5 ha: khu vực 
phía Nam đường vành đai 
1 (X. Gia Xuyên)

- Trường chính trị, quy mô 2 
ha: khu vực phía Nam 
đường vành đai 1 (X. Gia 
Xuyên)

- Dự trữ đất phát triển giáo 
dục cấp vùng tại phía Nam 
VĐ1 quy mo khoảng 15 ha

Trường ĐH Hải 
Dương Trung tâm đào tạo 

cấp vùng QUY MÔ 
KHOẢNG 15 HA



CÁC KHU VỰC PHÁT TRIỂN DÂN CƯ

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

` Đất ở quy hoạch mới

Đất ở hiện trạng

Đất ở làng xóm

KÍ HIỆU

Đô thị mới xã

 Liên Hồng

Đô thị Đông Nam 
TP –Tân Hưng, 

Ngọc Sơn

Đô thị sinh thái x. 
Tiên Tiến

Đô thị mới gắn với tuyến 
vành đai 1 TP và TL390 khu 

vực xã Quyết Thắng

- Đô thị lõi hiện hữu

- Đô thị mới phía Tây

- Đô thị mới phía Đông

- Đô thị cửa ngõ phía Bắc – An 
Thượng

- Độ thị gắn với KCN phía 
Đông Bắc

- Đô thị nông nghiệp Nam 
Đồng – đô thị sinh thái

Điều chỉnh, bổ sung:

- Đô thị Đông Nam TP –Tân 
Hưng, Ngọc Sơn

- Đô thị mới x. Liên Hồng

- Đô thị mới gắn với tuyến 
vành đai 1 TP và TL390 khu 
vực xã Quyết Thắng

- Đô thị sinh thái x. Tiên Tiến

- Đô thị dịch vụ An Thượng

Đô thị mới gắn với tuyến cầu 
mới Bình Hàn 2 khu vực xã 

An Thượng



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG CÂY XANH CẢNH QUAN - TDTT

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Nông nghiệp

Cây xanh ven sông

KÍ HIỆU

Công viên – hồ điều hòa

Công viên đô thị hiện hữu

Trục cảnh quan

Cây xanh khu ở

Công viên thể dục thể 
thao ( Sân Golf)
Khu vực Ven sông Sặt

Công viên thể dục thể 
thao ( Sân Golf) khu vực 
ven sông Thái Bình

Công viên tổng hợp ( một 
phần tổ chức các dịch vụ 
thương mại)

Công viên kết hợp với 
hoạt động văn hóa VCGT.

Khu vực nông nghiệp chất 
lượng cao ( Viện cây 
lương thực, thực phẩm)

Công viên tri thức thuộc 
khu đô thị mới xã Liên 
Hồng.

Khu vực công viên thể dục 
thể thao tổng hợp cấp đô 
thị, kết hợp đào tạo VĐV

Công viên trung tâm mới 
của thành phố tại phường 
Tân Hưng

Trung tâm văn hóa mới 
phía Đông thành phố 
xã Tiền Tiến

Công viên sinh thái 
đô thị phía đông 
sông Thái Bình

Sân golf

Công viên đa năng

Công viên thể dục thể thao

Công viên trưng bày di 
sản gốm và kết hợp Trung 
tâm triển lãm của thành 
phố quy mô khoảng 20 ha

- Bảo tồn các công viên hiện trạng.

-  Xây dựng mới các công viên tổng 
hợp ở các vị trí thuận lợi về giao 
thông như: khu vực xã Thạch Khôi, 
khu đất dọc sông Thái Bình và các 
khu vực đô thị mới khác.

- Bố trí phù hợp các công viên khu vực 
trong các khu dân cư ở mới.

- Các công viên đặc thù bố trí xây 
dựng: Công viên ở khu vực đất trống 
ven sông Thái Bình (1 phần làm công 
viên TDTT), Công viên kết hợp với 
công trình tôn giáo.

- Khu vực xã Tân Hưng, Phường Aí 
Quóc cần đảm bảo có các diện tích 
khu vực đất thấp và hồ điều hòa đóng 
vai trò các các công viên trị thủy.

Điều chỉnh, bổ sung :

- QH công viên trung tâm của mới 
thành phố tại khu vực phía Bắc 
đường vành đai 1 – P. Tân Hưng, quy 
mô 100 ha

- Công viên sinh thái – TDTT (sân golf) 
khu vực ven sông Thái Bình (P. Bình 
Hàn, Nhị Châu) và công viên sinh 
thái, TDTT (sân golf) ven sông Sặt (x. 
Liên Hồng)

- Công viên tri thức – TDTT (sân golf) 
khu vực ven sông Sặt (xã Liên Hồng)

- Công viên sinh thái xã Tiền Tiến

- Xây mới Công viên trưng bày di sản 
gốm và kết hợp Trung tâm triển lãm 
của thành phố quy mô khoảng 20 ha



KHU VỰC DÂN CƯ NÔNG THÔN VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG NGHIỆP

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

- Các khu vực dân cư làng 
xóm hiện hữu, cần tuân 
thủ các định hướng lớn 
của đô thị và triển khai 
theo quy hoạch nông thôn 
mới. 

- Dựa vào điều kiện tự 
nhiên cần bảo tồn tôn tạo 
các cấu trúc làng xóm 
hiện hữu có giá trị, nâng 
cấp hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật, đấu nối với hạ tầng 
khung của đô thị và khu 
vực. 

- Phát huy hiệu quả các 
quỹ đất nông nghiệp.

- Một số quỹ đất nông 
nghiệp đan xen giữa các 
cụm dân cư đã được quy 
hoạch có thể tiếp tục 
canh tác hoặc chuyển đổi 
chức năng khi có nhu 
cầu.Khu vực nông nghiệp chất 

lượng cao ( Viện cây lương 
thực, thực phẩm)

Nông nghiệp

Dân cư lầng xóm

KÍ HIỆU

Nông nghiệp CLC

Vùng nông nghiệp đan xen giữa 
các cụm dân cư đã được quy 
hoạch có thể tiếp tục canh tác.

Vùng nông nghiệp đan xen giữa 
các cụm dân cư đã được quy 
hoạch có thể tiếp tục canh tác

Vùng nông nghiệp ứng dụng công 
nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ, 
nông nghiệp tuần hoàn.

Vùng nông nghiệp gắn với đô 
thị sinh thái. Khai thác mô 
hình trang trại đồng quê, nhà 
vườn sinh thái, tổ chức cho 
các hộ dân có tiềm năng và có 
nhu cầu phát triển du lịch 
homestay.



ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

1. Phát huy giá trị du lịch dọc sông Thái 
Bình và sông Sặt

2. Khai thác hiệu quả quỹ đất 200 ha 
ngoài đê khu vực Ái Quốc và Nhị Châu 
với chức năng văn hóa thể thao giải trí 
đảm bảo an toàn hành lang thoát lũ

3. Xây dựng trung tâm thể dục thể thao 
cấp tỉnh mới trên trục kết nối Bắc Nam 
Tp

4. Bảo tồn giá trị thành Đông gắn kết với 
tua tuyến du lịch trong tỉnh 

5. Xây dựng trung tâm du lịch dịch vụ 
theo tuyến du lịch kết nối với Côn sơn 
Kiếp Bạc, Vải Thiều Thanh Hà, Bãi Cọc 
Bạch Đằng, Quan Lớn Tuần Trang,…

DỊCH VỤ DU LỊCH – HỆ 

THỐNG DI TÍCH



ĐÔ THỊDU 
LỊCH  SINH 

THÁI

6. Tiếp tục hoàn thiện đầu tư 
Hạ tầng khu vực trung tâm 
hiện hữu với các dự án trong 
và ngoài nước

7. Khu vực Nam Sông Sặt , Bắc 
Sông Thái Bình và Đông sông 
Thái Bình cần có nghiên cứu 
giải pháp đồng bộ và kết nối 
tổng thể trong toàn Tp vầ xử lý 
nước thải và kết nối giao 
thông.

BỔ SUNG SO VỚI QHC 2017:

- Khu du lịch sinh thái tại Nam 
Đồng gắn với sông Hương

- Khu du lịch sinh thái xã Tiền 
Tiến

Đình , chùa

Nhà thờ

Di tích

Tuyến du lịch

KÍ HIỆU

ĐÔ THỊ DU LỊCH 
DỊCH VỤ

ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

DỊCH VỤ DU LỊCH – HỆ 

THỐNG DI TÍCH



ĐỊNH HƯỚNG HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

DỊCH VỤ DU LỊCH – HỆ 

THỐNG DI TÍCHThành phố công viên Gốm và Sứ

Hình thành nhiều không gian xanh để tạo môi 

trường sống tốt: thu hút người dân đến ở, tổ chức 
các hội thảo lớn…

Quảng bá làng nghề truyền thống lâu đời Gốm và 

Sứ của địa phương; thu hút khách thập phương…

Đẩy mạnh phát triển du lịch

Nhiều công viên cây xanh

Tôn vinh nghề gốm sứ

Thu hút khách thập phương

Tạo dựng những công viên triển lãm  những tác 

phẩm gốm sứ



PHÁT TRIỂN HỆ THỐNG TRUNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ

ĐỊNH HƯỚNG QH HỆ THỐNG HẠ TẦNG KINH TẾ - XÃ HỘI

Công cộng

Hỗn hợp

KÍ HIỆU

` TM-DV

- Duy trì, tiếp tục sử dụng 
các công trình hiện có

- Khu vực đô thị trung 
tâm: quy hoạch các 
công trình CC và dịch 
vụ trên cơ sở QHC 
2017 và các QH điều 
chỉnh cục bộ

Điều chỉnh, bổ sung:

- Cụm dịch vụ thương 
mại hỗn hợp ven đường 
đai 1 phía Nam

- Cụm dịch vụ hỗn hợp tại 
ĐT mới Nam Đồng

- Cụm dịch vụ hỗn hợp xã 
Tiền Tiến

- Công trình công cộng – 
Đài tưởng niệm liệt sỹ 
cấp tỉnh.

- Trung tâm triển lãm 
thành phố: khu vực xã 
Tiền Tiến/Quyết Thắng, 
thành phố Hải Dương 
(qua cầu Bùi Thị Xuân), 
với quy mô diện tích đất 
khoảng 10 ha

Cụm dịch vụ hỗn hợp 
tại đô thị mới 

Nam Đồng

Cụm dịch vụ hỗn hợp tại 
khu đô thị sinh thái 

xã Tiền Tiến

Cụm dịch vụ hỗn hợp tại 
khu đô thị mới Liên Hồng

Cụm thương mại dịch vụ 
ven đường vành đai 1



6.2 XÂY DỰNG ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN THÀNH PHỐ



ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN KHÔNG GIAN PHƯƠNG ÁN CHỌN



6.3 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

QHC 2017 QHC điều chỉnh



6.3 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT

STT Danh mục đất

Quy hoạch điều chỉnh 2022 Quy hoạch 2017
 Tổng RG QH Nội Thành Ngoại thị Tổng Nội thành Ngoại Thành

Diện tích 
(ha) Tỷ lệ (%)

m2/ 
người

Diện tích 
(ha)

m2/ 
người

Diện tích 
(ha) m2/ người

Diện tích 
(ha)

Diện tích 
(ha)

m2/ 
người

Diện tích 
(ha)

m2/ 
người

  Tổng diện tích đất TN (A+B) 11.168,18 100%   8.434,03   2.734,15   13.070,78 10.674,15   2.396,63 319,55

- Đất xây dựng 8.558,90 76,64% 6.640,42   1.918,48   8.552,25 7.718,04   834,21  

- Đất khác 2.609,27 23,36%   1.793,61   815,66   4.518,53 2.956,11   1.562,42  

A Đất xây dựng (I+II) 8.558,90 100% 122,92 6.640,42 111,98 1.918,48 254,10 8.552,25 7.718,04 171,87 834,21  

I Đất dân dụng 5.601,47 65,45% 80,45 4.458,75 85,25 1.142,72 153,39 6.165,62 5.540,75 135,82 624,87 83,78

1 Đất đơn vị ở 3.785,12 44,22%     63,35 2.860,02 48,23 925,10 122,53 3.872,13 3.406,29 80,15 465,84 62,11

- Đất ở hiện trạng 2.566,55 29,99%    86,60 1.982,23 76,09 584,32  163,04 2.540,43 2.173,90 51,15 366,53  

- Đất ở mới 1.218,57 14,24%    40,47 877,79 33,44 340,78    88,15 1.331,70 1.232,39 29,00 99,31  

2 Đất dịch vụ,công cộng đô thị 432,40 5,05% 6,21   347,78 5,86 84,62 11,21 446,43 421,68 9,92 24,75 3,30

3 Đất cây xanh công cộng đô thị (*) 460,40 5,38% 6,61 415,10 7,00 45,30 6,00   932,80 838,52 19,73 94,28 12,57

4 Đất giao thông đối nội 923,55 10,79%    13,26 835,85 14,10 87,70 11,62 914,26 874,26 20,57 40,00 5,33

II Đất ngoài dân dụng 2.957,44 34,55% 42,47 2.181,67 36,79 775,76 102,75 2.386,63 2.177,29 36,05 209,34  

1
Đất trụ sở cơ quan ngoài sự quản 
lý của đô thị

56,11 0,66%   56,11         65,53 64,85   0,68  

2
Đất công cộng ngoài sự quản lý 
của đô thị

162,96 1,90%   132,93   30,03   232,74 223,42   9,32  

- Đất y tế 74,84 0,87%   51,92   22,92   53,01 53,01      

- Đất Giáo dục 88,12 1,03%   81,01   7,11   179,73 170,41   9,32  

3 Đất hỗn hợp, TMDV 547,54 6,40%   388,94   158,60   235,08 231,58 5,45 3,50  

4 Đất dịch vụ du lịch 27,22 0,32%   18,60   8,62   117,97 117,97   -   

5 Đất công nghiệp 719,06 8,40%   488,11   230,95   454,58 454,58 10,7 -   

6 Đất kho tàng bến bãi - logistic 103,86 1,21%   88,38   15,48   -

7 Đất hạ tầng đầu mối 86,79 1,01%   61,33   25,46   62,52 56,05   6,47  

8 Đất giao thông đối ngoại 661,57 7,73% 9,50 522,76   138,80   600,76 520,03   80,73  

9 Đất cây xanh chuyên đề, chuyên 
dụng

592,33 6,92% 8,51 424,51 7,16 167,82 22,23 617,45 508,81   108,64

B Đất khác 2.609,27     1.793,61   815,66   4.518,53 2.956,11   1.562,42  

1 Đất an ninh, quốc phòng 55,79     48,31   7,48   17,81 17,81   -   

2 Đất di tích, tôn giáo 53,66     44,41   9,25   24,97 23,73   1,24  

3
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, NTL, 
hỏa táng

75,88     53,62   22,26   65,13 53,65   11,48  

4 Đất nông nghiệp 1.239,25     704,20   535,05   3.540,56 2.171,16   1.369,40  

5 Đất sông suối, mặt nước, kênh 
mương thủy lợi

1.184,70     943,08   241,63   870,06 689,76   180,30  



6.3 QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT- PA2 (sáp nhập thêm 2 xã vào nội thị)

• Chỉ tiêu sử dụng đất giai đoạn đến năm 2040:

Toàn thành phố:

- Đất xây dựng: 8.558,9 ha, chiếm tỷ lệ 76,64% diện tích đất tự nhiên

- Đất dân dụng: 5.601,47 ha; bình quân 80,45m2/người

+ Đất đơn vị ở toàn đô thị: quy mô 3.785,12 ha (bình quân: 63,35m2/người, cao hơn tiêu chuẩn ĐT loại I là 28m2/ng);

Trong đó: đất đơn vị ở hiện trạng bình quân 86,6 m2/người, đất đơn vị ở mới bình quân 40,47 m2/người.

 Chỉ tiêu bình quân đất đơn vị toàn đô thị cao hơn tiêu chuẩn quy định trong quy chuẩn QCVN 01:2021 là 28m2/ng một phần 
do bình quân đất đơn vị ở hiện trạng khá cao, các khu vực dân cư hiện hữu rất khó để tác động tăng mật độ dân cư và giảm chỉ 
tiêu. Trong khu vực, nhất là khu vực ngoại thành, có nhiều dự án phát triển đô thị sinh thái mật độ thấp. Nhiều khu vực đã được 
tỉnh giao cho các nhà đầu tư nghiên cứu quy hoạch các dự án phát triển đô thị (khoảng 250 ha).
+ Đất công trình dịch vụ công cộng: khoảng 432,4 ha (bình quân: 6,21 m2/người )

+ Đất cây xanh công cộng đô thị: 460,4 ha (bình quân: 6,61m2/người)

- Đất giao thông: 1.585 ha, bình quân 23,73 m2/người, chiếm tỷ lệ 18,5% đất xây dựng đô thị.

- Đất cây xanh toàn đô thị: 15,12 m2/người

 

(*) Chỉ tiêu cây xanh đô thị theo NQ1210/UBTVQH quy định với đô thị loại I: 

- Cây xanh công cộng đô thị: 5-6 m2/người;

- Cây xanh toàn đô thị (bao gồm cây xanh công viên, vườn hoa, cây xanh cách ly, cảnh quan sinh thái, cây xanh chuyên dụng): 10-
15 m2/người

Chỉ tiêu đất đơn vị ở:

Nếu tính theo chỉ tiêu 28m2/người đối với toàn đô thị: dư khoảng 143 ha tại khu vực nội thành và 233 ha tại các xã ngoại thành

Nếu tính theo chỉ tiêu 55m2/người đối với một số khu vực đô thị sinh thái (khoảng 250ha): dư khoảng 20ha tại khu vực nội thành 
và 128 ha tại các xã ngoại thành



7.6 THIẾT KẾ ĐÔ THỊ



6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

Trên cơ sở về địa hình, cảnh quan tự nhiên, hiện trạng phát triển kinh tế xã 
hội, giao thông và các dự án đã và đang hình thành, nghiên cứu đề xuất điều 

chỉnh toàn thành phố Hải Dương thành 6 khu vực phát triển. 

6

2

5

1

3 4

2846 ha

1986 ha

2135ha

1157 ha

1690 ha

1480 ha

6 khu vực phát triển chính

- Khu số 1:  Khu trung tâm đô thị hiện hữu. 

- Khu số 2: Khu vực Không gian sông Thái 

Bình và sông Sặt.

- Khu số 3: Khu phát triển đô thị Văn hóa, Thể 

thao, Giáo dục và Y tế mới phía Tây Nam.

- Khu số 4: Khu phát triển đô thị xanh, thông 

minh phía Nam. 

- Khu số 5: Khu đô thị sinh thái gắn với dịch 

vụ nông nghiệp cửa ngõ phía Đông. 

- Khu số 6: Khu phát triển đô thị dịch vụ công 

nghiệp phía Bắc. 



Di rời các nhà máy xí nghiệp 
ra cụm CN mới. Xây dựng 
hình ảnh cửa ngõ hấp dẫn 
cho đô thị. 

Di rời các nhà máy xí nghiệp 
ra cụm CN mới. Xây dựng 
hình ảnh cửa ngõ hấp dẫn 
cho đô thị. 

Nút giao cửa ngõ 
phía Tây thành phố

Nút giao cửa ngõ 
phía Tây thành phố

Khu vực công viên cây 
xanh cảnh quan Hồ 
Bạch Đằng.

Khu vực công viên cây 
xanh cảnh quan Hồ 
Bạch Đằng.

Hệ thống cầu 
vượt đường sắt 

Hệ thống cầu 
vượt đường sắt 

Khu vực hạ tầng : nhà 
máy xử lí rác thải

Khu vực hạ tầng : nhà 
máy xử lí rác thải

Trung tâm hành chính 
tập trung mang hình 
ảnh đô thị hiện đại.

Trung tâm hành chính 
tập trung mang hình 
ảnh đô thị hiện đại.

Cum công nghiệp
Tây Việt Hòa

Cum công nghiệp
Tây Việt Hòa

Khu công nghiệp 
An Phát

Khu công nghiệp 
An Phát

Khu công nghiệp
 Đại An

Khu công nghiệp
 Đại An

Dự án đường Vũ 
Công Đan

Dự án đường Vũ 
Công Đan

Trường đại học 
Thành Đông

Trường đại học 
Thành Đông

Xây dựng các khu nhà ở 
xã hội với lối kiến trúc 
hiện đại, hài hòa tổng thể 
khu vực.

Xây dựng các khu nhà ở 
xã hội với lối kiến trúc 
hiện đại, hài hòa tổng thể 
khu vực.

Khu hạ tầng kĩ 
thuật đầu mối

Khu hạ tầng kĩ 
thuật đầu mối

KHU SỐ 1: TRUNG TÂM ĐÔ THỊ HIỆN HỮU

Chức năng:
      Là khu vực trung tâm đô thị hiện hữu, với chức năng 
hành chính chính trị của tỉnh và thành phố. Các không gian 
đa chức năng với các hoạt động thương mại dịch vụ truyền 
thống mật độ cao.

     Đề xuất tái thiết các không gian quanh QL5, đường sắt, 
các nhà máy xí nghiệp trong nội đô thành các không gian 
hoạt động mới của đô thị. Xây dựng đường sắt trên cao, các 
nút GT khác mức qua QL5 và xây cầu mới phía Đông và 
Tây.

     Bảo tồn phát huy các giá trị văn hóa lịch sử con người xứ 
Đông tạo điểm tham quan du lịch ấn tượng, liên kết các 
không gian tua tuyến và dịch vụ cho du khách, 

     Xây dựng cải tạo chỉnh trang, tạo các không gian công 
cộng, cây xanh, dịch vụ nâng cao chất lượng sống cho 
người dân, đặc biệt tạo điểm nhấn và ấn tượng khu vực ven 
sông.

     Ưu tiên chuyển đổi sử dụng đất khi di rời các nhà máy xí 
nghiệp, các công trình công sở cho mục đích công cộng đô 
thị, tạo điểm nhấn mới cho TP tại các trục đường chính.

     Cửa ngõ đô thị với các chức năng phát triển công nghiệp, 
dịch vụ, đô thị, logistic, đầu mối giao thông đường bộ, đường 
sắt (Bến xe, nhà ga,..), đan xen với các khu dân cư hiện 
hữu.

QUY MÔ : 2846 HA 

Năm 2040: 180.560 người

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN



Vùng trung tâm đô thị: Khu đô thị hi n hữuệ
1. Khu vực quảng trường, cửa ngõ : 

- Tạo ra những khu vực nhộn nhịp, sôi động mang tính kết nối cộng 
đồng cao.

- Xây dựng lại theo thiết kế kiến trúc xuyên thấu cao đảm bảo tính 
liên tục cho các khu vực  cảnh quan điểm nhấn đô thị.

2.  Khu vực quy hoạch chức năng mới :

- Hình thành khu vực trung tâm hành chính kết hợp với hệ thống 
quảng trường mới hướng từ sông Bạch Đằng mang hình ảnh đô thị 
hiện đại.

- Xây dựng các công trình phức hợp nhà ở, các công trình hỗn hợp 
thương mại- dịch vụ- văn hóa  thông qua việc tái thiết trên quy mô 
lớn.

3. Khu vực cảnh quan xung quanh sông, hồ:

- Mở rộng không gian dành cho người đi bộ ( kết hợp các khu vực 
hàng quán tạo không khí nhộn nhịp).

- Hình thành không gian mang tính tượng trưng trên cơ sở kết hợp 
quảng trường và không gian mặt nước; ven sông Bạch Đằng bố trí 
công trình thương mại, tạo không gian đi bộ an toàn, vui vẻ.

- Các không gian quanh hồ sẽ trở thành không giân công cộng phục 
vụ cho giao lưu cộng đồng, đặc biệt là khu vực tiếp cận với cây xanh 
mặt nước. Kết nối với các không gian trống dạng sân, quảng trường 
để thu hút giao lưu cộng đồng.

4. Quy hoạch giao thông ưu tiên người đi bộ

- Đối với các khu phố đóng vai trò là trục cảnh quan như phố Bạch 
Đằng, Thống Nhất , cũng như đối với các tuyến phố nhộn nhịp nằm 
trong khu vực buôn bán. Cần tiến hành cải tạo thành đường dành 
riêng cho người đi bộ  mà không làm ảnh hưởng đến giao thông.

- Đường Bùi Thị Xuân là khu vực dành cho người đi bộ vào cuối tuần, 
đảm bảo tuyến trục liên tục từ quảng trường Thống Nhất ra sông 
Bạch Đằng.

- Xây dựng hệ thống cầu vượt đi bộ giúp đi lại an toàn sang bờ đối 
diện hoặc vào các công trình thương mại.

5. Quy hoạch giao thông công cộng:

- Triển khai hệ thống giao thông công cộng vốn chưa được khai thác sử dụng hiệu quả ở hiện tại. Tổ 
chức các tuyến bus kết nối với trung tâm huyện hoặc sử dụng xe bus nhỏ với chắc năng gom hành 
khách tại các điểm trung chuyển.

- Khai thác phát triển hợp lí dịch vụ vận tải đường sắt trên cơ sở nghiên cứu kỹ cấu trúc đô thị tương 
lai , nhu cầu giao thông tương lai,…trong trung tâm thành phố . 

- Tuyến đường sắt hiện hữu sẽ được di chuyển và được xây dựng lại làm trục giao thông công cộng , 
tạo trục đô thị nhộn nhịp mới. 

 

Các trục đường ưu tiên khi chuyển đổi 
chức năng các công trình di rời được 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất và các 
điểm nhấn cho đô thị,

Các trục đường ưu tiên khi chuyển đổi 
chức năng các công trình di rời được 
nâng cao hiệu quả sử dụng đất và các 
điểm nhấn cho đô thị,

Tổ chức không gian khai thác cảnh 
quan, hoạt động đô thị hai bờ sông 
Sặt, tạo nhiều điềm Checkin hấp dẫn 
cho đô thị,

Tổ chức không gian khai thác cảnh 
quan, hoạt động đô thị hai bờ sông 
Sặt, tạo nhiều điềm Checkin hấp dẫn 
cho đô thị,

Trung tâm hành chính tập trung kết hợp 
với hệ thống quảng trường mang hình 
ảnh đô thị hiện đại. 

Trung tâm hành chính tập trung kết hợp 
với hệ thống quảng trường mang hình 
ảnh đô thị hiện đại. 

Hình thành trạm gian chung 
chuyển kết hợp tuyến đường sắt 
trên cao với không gian nhộn 
nhịp dành cho người đi bộ.

Hình thành trạm gian chung 
chuyển kết hợp tuyến đường sắt 
trên cao với không gian nhộn 
nhịp dành cho người đi bộ.

Điểm nhấn

TT hành chính mới

Trọng điểm cây xanh
Mặt nước

Nút giao thông vửa ngõ

Trọng điểm nhộn nhịp

Cầu vượt đường sắt

Cầu vượt đường bộ

Trục  TMDV

Trục  cảnh quan đô thị

Trục  khai thác cảnh quan ven sông

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

KHU SỐ 1: TRUNG TÂM ĐÔ THỊ HIỆN HỮU



DANH MỤC, PHƯƠNG ÁN SĂP XẾP CÁC QUỸ ĐẤT TRỤ SỞ TRÊN ĐỊA BÀN TP HẢI DƯƠNG SAU KHI DI CHUYỂN VỊ TRÍ

TT Tên trụ sở  Diện tích hiện 
trạng m2 

Phường Phương án sắp xếp lại, chức năng dự kiến quy hoạch Địa chỉ Ghi chú

I QUỸ ĐẤT CÁC SỞ, NGÀNH             78,087.5        
1 Sở Giáo dục                2,044.4 Quang Trung Mở rộng trường tiểu học Tô Hiệu 94, Quang Trung  

2 Sở Y tế                1,473.0 Quang Trung Trường mầm non Quang Trung

 

Chuyển quỹ đất trường mầm non hiện trạng 
phường Quang Trung cho trường THCS 
Ngô Gia Tự

3 Sở Kế hoạch đầu tư                2,493.1 Quang Trung Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả "1 cửa" UBND thành phố    
4 UBND tỉnh                9,870.7 Quang Trung

Trụ sở UBND thành phố 
   5 Sở Nội vụ                2,189.9 Quang Trung

6 Ban quản lý các khu công nghiệp                2,103.0 Quang Trung Tổ hợp dịch vụ thương mại, khách sạn, nhà ở cao tầng    
7 Sở Tài chính                1,072.4 Trần Hưng Đạo Điểm trường mầm non trần hưng đạo 13, Nguyễn Du  

8 Sở Văn hoá thể thao và Du lịch                3,740.0 Trần Hưng Đạo
Chuyển trụ sở Hội nông dân tỉnh về vị trí Sở văn hoá thể thao và du 
lịch    

9 Thanh tra tỉnh                   839.0 Trần Phú Đất ở chia lô đấu giá    
10 Sở Giao thông vận tải                1,781.6 Trần Phú      
11 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh                2,975.9 Ngọc Châu Chuyển chi cục quản lý thị trường về vị trí Ban QLDA đầu tư tỉnh    
12 Sở Khoa học và Công nghệ                3,775.0 Thanh Bình Đấu giá đất dịch vụ thương mại, văn phòng    
13 Sở Thông tin và Truyền thông                1,710.2 Thanh Bình Đấu giá đất dịch vụ thương mại, văn phòng    
14 Sở Tài nguyên và Môi trường                9,945.7 Tân Bình Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng    

15
Hội nông dân tỉnh             12,121.7 

 Tân Bình Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng 17.214,2 m2
   Viện kiểm sát                5,092.5 

16
Sở Công Thương                1,656.8 

Quang Trung Tổ hợp sinh hoạt cộng đồng của nhà hát, bãi đỗ xe 2.785,7 m2
   Chi cục quản lý thị trường                1,128.9 

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông 
thôn                2,019.0 

Trần Hưng Đạo Tổ hợp thương mại dịch vụ, khách sạn, shop house 11,978,5 m2

   

Sở Tư pháp                1,011.0 
Sở Xây dựng                3,920.4 
Sở Lao động và Thương binh Xã hội                1,941.6 
Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam                1,475.5 
Liên minh hợp tác xã                1,611.0 

18 Chi cục thống kê                2,139.6 Thanh Bình Trụ sở Viện kiểm sát    
II QUỸ ĐẤT BỆNH VIỆN             29,938.5        

19-20
Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh                4,539.0 Quang Trung Khu đất ở tái định cư cho các lô đất giáp UBND thành phố và Tỉnh 

uỷ (đường Bạch Đằng), nhà ở thương mại đấu giá với diện tích 
5.243,5 m2

18 đường Thanh 
Niên, 144 Quang 
Trung, 150 Quang 
Trung

 
Bệnh viện mắt và da liễu                   704.5 Quang Trung Ngõ 144, Quang 

Trung

21 Bệnh viện phục hồi chức năng                9,250.0 Trần Hưng Đạo Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở khoảng 0,8 ha. Còn lại 0.125 
ha mở rộng trường THCS Trần Hưng Đạo 112 Trần Hưng Đạo 

22 Bệnh viện y học cổ truyền             15,445.0 Hải Tân Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng, shop house Thanh niên kéo dài  
III QUỸ ĐẤT AN NINH, TRẠI GIAM           111,915.5        

23 Trụ sở Công an tỉnh             15,915.5 Trần Hưng Đạo Tổ hợp thương mại dịch vụ và nhà ở cao tầng, shop house 35 Đại lộ Hồ Chí 
Minh  

24 Khu vực Trại giam Kim chi             96,000.0 Thanh Bình, Tứ Minh Quỹ đất giáo dục trường liên cấp khoảng 2 ha. Đất bãi đỗ xe, công 
viên cây xanh, công cộng và tái định cư 

 

Hiện trạng quy hoạch trại tạm giam (14,6 
ha), bãi đỗ xe (1,48 ha), chợ phường 0,3 ha, 
nhà văn hoá 0,15ha, giáo dục. Đã có chủ 
trương quy hoạch xây dựng phân trại tạm 
giam công an Tỉnh tại xã An Phượng, Thanh 
Hà khoảng 9,8 ha. (Văn bản số 1586-TB/TU 
ngày 09/1/2020 của BTV TU)

IV QUỸ ĐẤT KHÁC             67,400.0        

25 Kho xăng dầu K132             67,400.0 đường 62M, Tứ Minh
Dịch vụ thương mại, nhà ở cao tầng, shop house và công viên cây 
xanh  

Hiện trạng: 2,86 ha đất cây xanh, 3,88 ha đất 
dịch vụ công cộng

  TỔNG CỘNG (I +II + III + IV)           287,341.5        



Vị trí đề xuất chuyển đổi6.4
I QUỸ ĐẤT CÁC SỞ, NGÀNH
1 Sở Giáo dục

2 Sở Y tế

3 Sở Kế hoạch đầu tư

4 UBND tỉnh

5 Sở Nội vụ

6 Ban quản lý các khu công nghiệp

7 Sở Tài chính

8 Sở Văn hoá thể thao và Du lịch

9 Thanh tra tỉnh

10 Sở Giao thông vận tải

11 Ban QLDA đầu tư xây dựng tỉnh

12 Sở Khoa học và Công nghệ

13 Sở Thông tin và Truyền thông

14 Sở Tài nguyên và Môi trường

15
Hội nông dân tỉnh

Viện kiểm sát

16
Sở Công Thương

Chi cục quản lý thị trường

17

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Sở Tư pháp

Sở Xây dựng

Sở Lao động và Thương binh Xã hội

Uỷ ban mặt trận tổ quốc Việt Nam

Liên minh hợp tác xã

18 Chi cục thống kê

II QUỸ ĐẤT BỆNH VIỆN

19-
20

Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Bệnh viện mắt và da liễu

21 Bệnh viện phục hồi chức năng

22 Bệnh viện y học cổ truyền

III
QUỸ ĐẤT AN NINH, TRẠI GIAM

23 Trụ sở Công an tỉnh

24 Khu vực Trại giam Kim chi

IV QUỸ ĐẤT KHÁC

25 Kho xăng dầu K132
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KHU SỐ 2: KHÔNG GIAN SÔNG THÁI BÌNH
 Chức năng:

      Là khu vực khai thác không gian cảnh quan dọc bờ sông Thái Bình và Sông Sặt hình thành những 
đảo dịch vụ du lịch, thương mại là nét đặc trưng về hình thái đô thị cho thành phố Hải Dương.

     Khai thác hiệu quả không gian dọc bờ sông Thái Bình cho hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, sinh 
thái, tổ hợp về thương mại dịch vụ, phát triển bền vững và độc đáo là động lực thúc đẩy phát triển 
kinh tế xã hội trong vùng, đảm bảo các điều kiện an toàn phòng chống lũ, bảo vệ nguồn nước mặt 
sông Thái Bình.

      Xây dựng cảng sông gắn với hoạt động vận tải hàng hóa kho bãi đường thủy kết hợp khai thác du  
lịch đường thủy gắn với các không gian du lịch các huyện lân cận

Năm 2040: 42.647 người

QUY MÔ   1157 HA

Công viên sinh thái 
ngập nước

Công viên sinh thái 
ngập nước

Khai thác hiệu quả quỹ đất 
bên sông cho dự án sân 
Golf - Bến du thuyền.

Khai thác hiệu quả quỹ đất 
bên sông cho dự án sân 
Golf - Bến du thuyền.

Khu vực khai thác xây dựng 
khu resort nghỉ dưỡng sinh 
thái.  

Khu vực khai thác xây dựng 
khu resort nghỉ dưỡng sinh 
thái.  

Khai thác xây dựng khu vực cầu cảng 
trong vận tải đường sông và khai thác 
du lịch

Khai thác xây dựng khu vực cầu cảng 
trong vận tải đường sông và khai thác 
du lịch

Khu vực xây dựng khu tổ 
hợp bến du thuyền,khách 
sạn, thương mại dịch vụ

Khu vực xây dựng khu tổ 
hợp bến du thuyền,khách 
sạn, thương mại dịch vụ

Khu vực dịch vụ du lịch 
thương mại , giải trí và 
ẩm thực

Khu vực dịch vụ du lịch 
thương mại , giải trí và 
ẩm thực

Công viên sinh thái 
ngập nước

Công viên sinh thái 
ngập nước

BỔ SUNG SO VỚI QHC 2017:

- Dự án sân Golf- Bến Du thuyền

- Tổ hợp dịch vụ du lịch, thương mại 

- Các khu vực công viên sinh thái.

- Khu cầu cảng sông

Đất dịch vụ sinh tháiĐất dịch vụ sinh thái

Đất công viên cây xanhĐất công viên cây xanhCông viên cây xanhCông viên cây xanh

QHC 2017



Vùng khai thác không gian cảnh quan Sông Sặt và sông Thái Bình

1.  Khu vực khai thác cho hoạt động hoạt động văn hóa thể thao hiện đại, 
sinh thái, tổ hợp về thương mại dịch vụ :

- Điểm nhấn phát triển của khu vực này sẽ là khu sân Golf – Bến du thuyền  
kết hợp với các dịch vụ thương mại, giải trí và ẩm thực.

- Xây dựng trong khu vực các công trình công cộng dịch vụ , phục vụ cho 
nhu cầu của người dân. Hình  thái hòa hợp với thiên nhiên.

- Ngoài ra khu vực cũng phù hợp để hình thành các khu nhà vườn, du lịch 
sinh thái. Các công trình xây dựng trong khu vực chú trọng đến việc phủ 
xanh không gian bằng cây xanh, bóng mát. Hầu hết các công trình nên có 
hình dạng nhà vườn, biệt thự sinh thái. Kiến trúc hòa nhập thiên nhiên và 
vật liệu thân thiện với môi trường.

2.  Khu vực công viên sinh thái ngập nước:

- Hình thành một không gian công viên cảnh quan mang yếu tố tĩnh nhiều 
hơn. Tập trung tổ chức các tuyến đường dạo, vườn hoa, các điểm dừng 
chân ngắm cảnh để người dân đô thị ra đây nghỉ nghơi, thư giãn, tổ chức 
các hoạt động thể thao  như câu cá, chèo thuyền,...

- Đề xuất hình thành công viên sinh thái ngập nước là tạo ra một công 
viên có sự tương tác với sông Thái Bình. Vừa tạo dấu ấn đô thị đồng thời 
là nơi chứa lũ để giảm bớt mực nước lũ cụ bộ khi trời mưa.

- Để có thể phủ xanh cho đô thị , mạng lưới xanh cần được hình thành bằng 
những vành đai sinh thái ven các con sông   như sông Sặt  và sông Thái 
Bình.

- Tạo cơ hội tiếp cận tối đa cho cộng đồng với không gian mặt nước. Hình 
thành các công viên cảnh quan ven mặt nước trở thành trục cảnh quan 
chính xuyên suốt đô thị.

Điểm nhấn

Trọng điểm cây xanh

Nút giao thông vửa ngõ

Trục  cảnh quan đô thị

Trung tâm khu vực

Đô thị
Du lịch 
dịch vụĐô thị

Du lịch 
dịch vụ

Khu vực khai thác xây dựng sân Golf

Khu vực Thương mại dịch vị- nhà ở sinh thái

Hình thức tổ chức KG ven sông

Khai thác hiệu 
quả quỹ đất bên 
sông cho dự án 
sân Golf 

Khai thác hiệu 
quả quỹ đất bên 
sông cho dự án 
sân Golf 

Khu vực xây dựng 
công viên cây xanh 
chuyên đề

Khu vực xây dựng 
công viên cây xanh 
chuyên đề

Khu vực xây dựng khu tổ 
hợp bến du thuyền,khách 
sạn, thương mại dịch vụ

Khu vực xây dựng khu tổ 
hợp bến du thuyền,khách 
sạn, thương mại dịch vụ

Khu vực khai thác các 
khu nghỉ dưỡng sinh thái

Khu vực khai thác các 
khu nghỉ dưỡng sinh thái

Công viên sinh 
thái ngập nước

Công viên sinh 
thái ngập nước

Hình thức tổ chức KG ven sông

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN
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Khai thác hiệu quả 
quỹ đất bên sông 
cho dự án sân Golf 

Khai thác hiệu quả 
quỹ đất bên sông 
cho dự án sân Golf 

MINH HỌA KHÔNG GIAN KHAI THÁC SÔNG THÁI BÌNH



6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

KHÔNG GIAN SÔNG SẶT

Đô thị
Du lịch 
dịch vụ

Đô thị
Du lịch 
dịch vụ 

SINH THÁI
Sân Golf

Thương mại, dịch vụ

3.  Khu vực quy hoạch các Đảo đô thị du lịch , 
dịch vụ :

- Xây dựng trong khu vực các công trình công 
công tạo điểm nhấn cho đô thị. Quy hoạch 
thêm các quảng trường tại vị trí có tính chất hội 
tụ giao lưu. Bố trí các điểm nhìn đẹp tại các 
quảng trường để đón hướng nhìn ra không gian 
sông Thái Bình.

4.  Khu vực quy hoạch Thương, dịch vụ  và vui chơi , 
giải trí, thể thao cao cấp- sân Golf:

- Xây dựng trong khu vực các công trình thương mại 
dịch vụ đáp ứng phục vụ cho khu vực lân cận

-  Quy hoạch sân Golf ven bờ sông Sặt .



Sân Golf bên bờ 
song Sặt

Sân Golf bên bờ 
song Sặt

Tổ hợp bệnh viện của 
Tỉnh và Thành phố

Tổ hợp bệnh viện của 
Tỉnh và Thành phố

Khu dân cư phát triển mới 
mật độ thấp

Khu dân cư phát triển mới 
mật độ thấp

Viện cây lương thực - 
thực phẩm

Viện cây lương thực - 
thực phẩm

Trục thương mại dịch 
vụ tổng hợp phía Nam 
thành phố

Trục thương mại dịch 
vụ tổng hợp phía Nam 
thành phố

Trường Đại học Hải Dương Trường Đại học Hải Dương 

Chợ đầu mối phía nam 
thành phố

Chợ đầu mối phía nam 
thành phố

Công viên cây xanh 
cảnh qan

Công viên cây xanh 
cảnh qan

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

Năm 2040: 19.503 người

QUY MÔ : 1480 HA

Chức năng:

    Đây là khu vực đô thị mới - Cửa ngõ phía 
Tây Nam với các chức năng phát triển trục dịch 
vụ thương mại, công cộng, gắn với phát triển 
dịch vụ nhà ở và các tiện ích đô thị.

   Xây dựng trung tâm nghiên cứu công nghệ 
nông nghiệp chất lượng cao, trung tâm triển 
lãm thành phố,…

   Bố trí các công trình giáo dục đào tạo, y tế, 
văn hóa, thể dục thể thao cấp đô thị tại khu 
vực.

  Xây dựng chợ đầu mối phía Nam thành phố.

  Xây dựng các khu chức năng tạo nên không 
gian hấn dân đặc trưng gắn với cảnh quan 
sông Sặt.

 Xây dựng công viên tri thức gắn với hệ thống 
giáo dục đào tạo của vùng thủ đô tạo nên một 
không gian giao lưu tri thức kết hợp không gian 
trưng bày các sản phẩm công nghệ mới

KHU SỐ 3: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC VÀ Y TẾ MỚI  PHÍA TÂY NAM

Công viên trí thức 
mới

Công viên trí thức 
mới



Khai thác hiệu quả 
quỹ đất bên sông 
cho dự án sân Golf.

Khai thác hiệu quả 
quỹ đất bên sông 
cho dự án sân Golf.

Khu du lịch dịch vụ 
Đảo Ngọc.

Khu du lịch dịch vụ 
Đảo Ngọc.

Khu công viên trí 
thức

Khu công viên trí 
thức

Khu nông nghiệp 
chất lượng cao

Khu nông nghiệp 
chất lượng cao

Khu công viên cây 
xanh đô thị

Khu công viên cây 
xanh đô thị

Trung tâm văn hóa, 
công cộng dịch vụ

Trung tâm văn hóa, 
công cộng dịch vụ

Trung tâm đào tạoTrung tâm đào tạo

Trung tâm y tế cấp 
đô thị và Vùng

Trung tâm y tế cấp 
đô thị và Vùng

Khu hỗn hợp TMDVKhu hỗn hợp TMDV

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

QHC 2017

KẾ THỪA QHC 2017:
- Giữ lại các công trình hiện trạng.
- Chức năng sử dụng đất khu Đảo Ngọc.

-  Xây dựng mới bệnh viện đa khoa ở khu vực đô 
thị mới mở rộng ở xã Thạch Khôi.

-  Vị trí các khu vực trung tâm đào tạo và trung 
tâm y tế cấp vùng và đô thị.

BỔ XUNG ĐIỀU CHỈNH:
- Quy hoạch khu sân Golf ven sông Sặt và khu đô thị 

mới tại xã Liên Hồng .
- Tại vị trí trục đường: chuyển đổi chức năng thành các 

không gian công cộng, khu hỗn hợp thương mại dịch 
vụ nhằm tăng giá trị sử dụng đất.

- Hình thành khu nông nghiệp chất lượng cao.
- Tạo nên công viên trí thức gắn với các không gian 

giáo dục y tế cấp vùng

KHU SỐ 3: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VĂN HÓA, THỂ THAO, GIÁO DỤC VÀ Y TẾ MỚI  PHÍA TÂY NAM



Khu dân cư phát triển 
mới mật độ thấp

Khu dân cư phát triển 
mới mật độ thấp

Cụm công nghiệp 
Thạch Khôi

Cụm công nghiệp 
Thạch Khôi

Khu vực chợ đầu 
mối

Khu vực chợ đầu 
mối

Đường vành đai 1Đường vành đai 1

Khu đô thị dịch vụ 
mới

Khu đô thị dịch vụ 
mới

Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn

Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn

Trường Chính trịTrường Chính trị

Bảo tàng tỉnhBảo tàng tỉnh

Công viên văn hóa phía 
Nam

Công viên văn hóa phía 
Nam

Đài tưởng niệm 
tỉnh

Đài tưởng niệm 
tỉnh

Chức năng:

       Đây là khu vực phát triển các khu đô thị 
mới gắn với mô hình đô thị xanh, thông minh, 
sinh thái đan xen với các khu dân cư hiện hữu 
mật độ thấp, đồng bộ hệ thống hạ tầng. Bố trí 
cụm CN xanh gắn với công nghệ cao.

       Xây dựng khu vực đạo tạo tập trung mới 
phía Nam vành đai.

       Bố trí một công viên đô thị phía Nam thành 
phố để tổ chức các sự kiện lớn gắn với các 
hoạt động công cộng đô thị và điều hòa thoát 
nước TP.

       Phát huy không gian cảng sông vào hoạt 
động vận tải và du lịch cho Tp, tạo công viên 
ven song cho hoạt động du lịch và cảnh quan 
ven sông.

Năm 2040: 50.126 người

QUY MÔ : 1853 HA

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

 KHU SỐ 4: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, THÔNG MINH PHÍA NAM



6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

 KHU SỐ 4: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ XANH, THÔNG MINH PHÍA NAM

KẾ THỪA QHC 2017:
- Giữ lại các công trình hiện trạng.
- Dải công viên cây xanh, mặt nước tại khu 

vực xã Tân Hưng.

-  Trong mỗi khu vực đô thị mới xây dựng 
một bệnh viện và trường học cấp khu vực.

BỔ XUNG ĐIỀU CHỈNH:
- Mở rộng cụm công nghiệp Thạch Khôi, xây dựng thêm cụm 

công nghiệp Ngọc Sơn
- Hình thành các khu đô thị và khu dân cư phát triển mới mật độ 

thấp.
- Chuyển đổi tính chất công viên cây xanh thành Công viên văn 

hóa, vui chơi giải trí, thể dục thể thao.

QHC 2017

0

Khu dân cư phát triển 
mới mật độ thấp

Khu dân cư phát triển 
mới mật độ thấp

Cụm công nghiệp 
Thạch Khôi

Cụm công nghiệp 
Thạch Khôi

Hỗn hợp thương mại, 
dịch vụ

Hỗn hợp thương mại, 
dịch vụ

Khu đô thị dịch vụ mớiKhu đô thị dịch vụ mới Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn

Cụm công nghiệp 
Ngọc Sơn

Công viên văn hóa phía 
Nam

Công viên văn hóa phía 
Nam

Khu công viên văn hóa, 
TDTT

Khu công viên văn hóa, 
TDTT

Khu đô thị mớiKhu đô thị mới



Năm 2040: 50.340 người

QUY MÔ : 2135 HA

Chức năng:

    Đây là khu vực phát triển đô thị dịch vụ kết hợp phát 
triển du lịch tương xứng với đô thị hiện hữu gắn với cửa 
ngõ phía Đông thành phố và vùng sinh thái nông nghiệp 
dọc bờ sông Thái Bình.

 Khai thác vùng cảnh quan phía Đông Nam sông Thái 
Bình để phát triển đô thị gắn với dịch vụ sinh thái, các khu 
dân cư nông thôn hiện trạng, dân cư nông thôn phát triển 
mới và các vùng sản xuất nông nghiệp chất lượng cao và 
đầu mối hạ tầng đô thị.

Khai thác lợi thế tuyến vành đai 5 vùng thủ đo với tuyến 
kết nối trung tâm thành phố bố trí không gian phát triển 
chợ đâu mối và trung tâm logistics tạo ra điểm kết nối cửa 
ngõ phía Đông Tp với các hình ảnh thương mại giao 
thương hàng hóa.

Khu vực nhà trọ nhỏ có thể ngắm 
nhìn phòng cảnh điền viên hấp dẫn

Khu vực trải nghiệm nông nghiệp trong nhà và ngoài trời

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

 KHU SỐ 5: KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI GẮN VỚI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỬA NGÕ PHÍA ĐÔNG

Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu đô thị Sinh thái phía 
Đông sông Thái Bình

Khu đô thị Sinh thái phía 
Đông sông Thái Bình

Vùng lúa 
Cao Sơn

Vùng lúa 
Cao Sơn

Vùng cảnh quan nông 
nghiệp sinh thái

Vùng cảnh quan nông 
nghiệp sinh thái

Kho vận tải 
logistic 
phía Đông 
thành phố

Kho vận tải 
logistic 
phía Đông 
thành phố

Chợ đầu mối, 
công cộng dịch 
vụ

Chợ đầu mối, 
công cộng dịch 
vụ

Bảo tàng thành 
phố

Bảo tàng thành 
phố

Khu đô thị dịch vụ 
sinh thái ven sông

Khu đô thị dịch vụ 
sinh thái ven sông

Cụm công nghiệp Tiền 
Tiến

Cụm công nghiệp Tiền 
Tiến

Vùng cảnh quan nông 
nghiệp sinh thái

Vùng cảnh quan nông 
nghiệp sinh thái



Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu đô thị Sinh thái 
phía Đông sông Thái 
Bình

Khu đô thị Sinh thái 
phía Đông sông Thái 
Bình

Kho vận tải 
logistic phía 
Đông thành 
phố

Kho vận tải 
logistic phía 
Đông thành 
phố

Trung tâm văn 
hóa, công cộng, 
thương mại dịch 
vụ

Trung tâm văn 
hóa, công cộng, 
thương mại dịch 
vụ

Công viên sinh 
thái ven sông

Công viên sinh 
thái ven sông

Khu đô thị dịch vụ 
sinh thái ven sông

Khu đô thị dịch vụ 
sinh thái ven sông

Cụm công nghiệp Tiền TiếnCụm công nghiệp Tiền Tiến

Vùng sinh thái 
nông nghiệp

Vùng sinh thái 
nông nghiệp

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

QHC 2017

KẾ THỪA QHC 2017:
- Dải công viên cây xanh, mặt nước trong 

khu vực được cải tạo mới tạo nên nét 
đặc trưng cho từng khu vực.

-  Trong mỗi khu vực đô thị mới xây dựng 
một bệnh viện và trường học cấp khu vực.

BỔ XUNG ĐIỀU CHỈNH:
- Tổ chức khu công viên cảnh quan sinh thái ven hệ thống mặt nước.
- Hình thành các khu đô thị sinh thái, đô thị dịch vụ sinh thái nông nghiệp .
- Quy hoạch khu công nghiệp Tiền Tiến và kho vận tải Logistic phía Đông 

thành phố.

 KHU SỐ 5: KHU ĐÔ THỊ SINH THÁI GẮN VỚI DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP CỬA NGÕ PHÍA ĐÔNG





Chức năng:

 Là khu vực phát triển mới với mô hình hiện đại về dịch vụ, thương mại phía Bắc gắn với tuyến 
đường vành đai 1, khu công nghiệp Nam Sách, cụm công nghiệp Ba Hàng của thành phố đan 
xen với các khu dân cư hiện hữu mật độ thấp. 

Là đầu mối giao thông đường sắt, đường bộ phía Tây Bắc thành phố, điểm giao với đường vành 
đai 5 vùng thủ đo sẽ tạo nên một đầu mối giao thông quan trọng với các trung tâm thương mại 
dịch vụ giao thương theo hướng về Hải Phòng và vùng phía bắc của tỉnh.

Năm 2040: 24.332 người

QUY MÔ : 1690 HA

Khu vực nông nghiệp gắn với dân cư hiện hữu

6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

KHU SỐ 6: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC

Khu đô thị Dịch vụ phía 
Bắc 

Khu đô thị Dịch vụ phía 
Bắc 

Khu Dân cư nông nghiệp cải 
tạo chỉnh trang

Khu Dân cư nông nghiệp cải 
tạo chỉnh trang

Khu công nghiệp Nam 
Sách

Khu công nghiệp Nam 
Sách

Đầu mối giao thông Vành đai 
5 và Quốc lộ 5

Đầu mối giao thông Vành đai 
5 và Quốc lộ 5

Cụm công nghiệp Ba 
Hàng

Cụm công nghiệp Ba 
Hàng

Khu nhà ở xã hộiKhu nhà ở xã hội

Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu đô thị Sinh thái 
Nông nghiệp

Khu nhà ở xã hộiKhu nhà ở xã hội



6.4 PHÂN KHU VỰC PHÁT TRIỂN

QHC 2017

KẾ THỪA QHC 2017:
- Giữ lại các công trình hiện trạng: 

cụm công nghiệp Ba Hàng và khu 
công nghiệp Nam Sách.

- Đô thị gắn với khu công nghiệp 
Nam Sách phía Đông Bắc.

-  Các khu vực đất nông nghiệp hiện 
hữu tại xã An Thượng và Ái Quốc.

BỔ XUNG ĐIỀU CHỈNH:
- Trục trung tâm văn hóa, thương mại dịch vụ tại xã 

An Thượng.
-  Bố trí các công trình giáo dục đào tạo, y tế, văn 

hóa, thể dục thể thao cấp đô thị tại khu vực.

KHU SỐ 6: KHU PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ DỊCH VỤ CÔNG NGHIỆP PHÍA BẮC

Trục trung tâm văn hóa, 
thương mại dịch vụ

Trục trung tâm văn hóa, 
thương mại dịch vụ

Khu Dân cư nông nghiệp 
cải tạo chỉnh trang

Khu Dân cư nông nghiệp 
cải tạo chỉnh trang

Khu công nghiệp 
Nam Sách

Khu công nghiệp 
Nam Sách

Cụm công nghiệp Ba 
Hàng

Cụm công nghiệp Ba 
Hàng

Khu đô thị dịch vụKhu đô thị dịch vụ

Khu nông nghiệpKhu nông nghiệp



Quy hoạch hệ thống hạ tầng 
kỹ thuật8



1
8

1
8

ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG

1
8G GA HIỆN TRẠNG CẢI TẠO

1
8G

1
8

G GA QUY HOẠCH

GA HẢI DƯƠNG
CẢI TẠO/TRÊN CAO

ĐƯƠNG SẮT ĐOẠN ĐI TRÊN CAO

ĐOẠN ĐI TRÊN CAO

GA TIỀN TRUNG
CẢI TẠO/GIAO BẰNG

GA VIỆT HÒA
XÂY MỚI/GIAO BẰNG

Giao thông đường sắt

• Nâng cấp, hiện đại hóa tuyến đường 

sắt Hà Nội - Hải Phòng đoạn qua khu 

vực nghiên cứu, từng bước xóa bỏ 

các đường ngang dân sinh, xây dựng 

hệ thống đường ngang có phòng vệ, 

đường gom, rào cách ly, rào bảo vệ 

hành lang an toàn.

• Nghiên cứu xây dựng phần đi trong 

đô thị của Thành phố Hải Dương 

(đoạn từ nút giao QL5 sang phía 

Đông), chuyển thành đường sắt trên 

cao, xóa bỏ sự ngăn cách giữa phía 

Bắc và phía Nam của Thành phố.

• Cải tạo ga Hải Dương, ga Tiền Trung 

hiện tại và xây mới ga Việt Hòa, thúc 

đẩy phát triển đô thị kết hợp với 

không gian xung quang nhà ga.

G

G

CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT

CẦU CHUI ĐƯỜNG SĂT



ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG

CẢNG CỐNG CẦU
TIẾP NHẬN TÀU 600 TẤN
CÔNG SUẤT 800 NGHÌN TẤN /NĂM

CẢNG ĐẠI AN

CẢNG ĐÒ HÀN

CẢNG TIÊN KIỀU
TIẾP NHẬN TÀU 600 TẤN
CÔNG SUẤT: 1200 TẤN/NĂM

CẢNG HÀNG HÓA

CẢNG TỔNG HỢP

BẾN HÀNH KHÁCH

Giao thông đường thủy

• Tuyến đường thủy trong khu quy hoạch gồm sông Thái 

Bình và sông Sặt vận chuyển vật liệu xây dựng, sản 

phẩm nông nghiệp. Định hướng trong quy hoạch giao 

thông tỉnh sử dụng vào mục đích vận tải hàng hóa, vải 

tạo đường sông, đảm bảo tĩnh không của các công 

trình qua sông.

• Sông Thái Bình: là tuyến đường sông do nhà nước 

quản lý, đoạn qua khu quy hoạch là đường thủy cấp 2.

• Sông Sặt: Là tuyến đường thủy do địa phương quản 

lý, chức năng vận chuyển hàng hóa trong vùng.

• Cảng Cống Cầu: cảng tổng hợp trên sông Thái Bình, 

cải tạo luồng đảm bảo tiếp nhận tàu 600 tấn, công suất 

800 nghìn tấn / năm.

• Cảng Tiên Kiều: cảng tổng hợp trên sông Thái Bình, 

xây dựng đảm bảo tiếp nhận tàu 600 tấn, công suất 

1200 nghìn tấn / năm. 

• Bến tàu Đò Hàn: xây dựng bến tàu du lịch Đò Hàn khai 

thác tuyến Hải Dương – Kiếp Bạc.

• Dự kiến xây mới 3 cảng tổng hợp trên sông Thái Bình 

phục vụ nhu cầu vận chuyển hàng hóa và 4 bến hành 

khách trên sông Sặt phục vụ nhu cầu thâm quan du 

lịch.



Công trình giao thông

• Xây mới 5 bến xe liên tỉnh 

đặt ở vị trí các cửa ngõ ra vào 

của thành phố, quy mô mỗi bến 

1ha.

• Từng bước chuyển đổi 3 bến 

xe cũ Hải Dương, Hải Tân, 

Bến xe Phía Tây thành điểm 

giao thông công cộng kết hợp 

bãi đỗ xe.

• Xây dựng 6 cầu mới qua 

sông Thái Bình và sông Sặt.

• Xây dựng bãi đỗ xe đảm bảo tỷ 

lệ 3-6% đất xây dựng đô thị 

(khu vực trung tâm/khu vực xây 

dựng mới).

ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG

CẦU ĐƯỜNG SẮT VƯỢT SÔNG
CẦU QUY HOẠCH

CẦU HIỆN TRẠNG

BẾN XE HIỆN TRẠNG CHUYỂN ĐỔI THÀNH BÃI ĐỖ XE VÀ TRUNG CHUYỂN CC

BẾN XE HẢI TÂN

BẾN XE HẢI DƯƠNGBẾN XE PHÍA TÂY
QUY MÔ: 1HA

CẦU HÀN

CẦU PHÚ LƯƠNG

CẦU BÙI THỊ XUÂN

BẾN XE ĐỐI NGOẠI

BẾN XE PHÍA BẮC
QUY MÔ: 1HA

BẾN XE PHÍA ĐÔNG
QUY MÔ: 1HA

BẾN XE PHÍA NAM
QUY MÔ: 1HA

BẾN XE PHÍA NAM
QUY MÔ: 1HA

CẦU VÀNH ĐAI 1 TP

CẦU VÀNH ĐAI 5

CẦU AN THƯỢNG

CẦU VÀNH ĐAI 1 BẮC TP

CẦU LIÊN HỒNG



Công trình giao thông

• Xây dựng nút giao khác 

mức tại các điểm: Giao lộ 

giữa các đường trục chính 

có lưu lượng giao thông 

được dự báo sẽ tăng trong 

tương lai có khả năng gây 

ùn tắc giao thông.

•  Giao lộ giữa đường trục 

chính và đường sắt.

•  Các giao lộ cần thiết phải 

xây dựng nút giao lập thể 

sẽ được xác định trong 

các quy hoạch chuyên 

ngành giao thông trong 

tương lai. 
NÚT GIAO HOA THỊ 
HOÀN CHỈNH
QUY MÔ: 8-9HA

NÚT GIAO TRỰC THÔNG

NÚT GIAO LIÊN THÔNG DỰ KIẾN

NÚT GIAO HOA THỊ 
HOÀN CHỈNH
QUY MÔ: 8-9HA

HẦM CHUI

 

CẦU VƯỢT ĐƯỜNG SẮT

CẦU CHUI ĐƯỜNG SĂT



ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG

Giao thông đô thị

• Khu vực trung tâm thành phố hiện 

hữu: Khu vực có mật đô lớn, khó 

khăn trong việc giải phóng mặt 

bằng, tôn trọng hiện trạng, hạn chế 

mở mới, mở rộng đường.

• Xây dựng các trục đường chính 

kết nối khu vực trung tâm hiện hữu 

với các khu đô thị phía Bắc, phía 

Nam và Phía Tây, khu chức năng 

mới của thành phố.

• Khu vực ngoại thành: Xây dựng 

giao thông nông thôn đáp ứng theo 

tiêu chí về theo chương trình xây 

dựng nông thôn mới. Nâng cấp hệ 

thống đường huyện, đường xã 

theo cấp kỹ thuật phù hợp.



`

 Giao thông công cộng 
 - Bố trí các đầu mối giao thông 

công cộng tại trung tâm đô thị 
và các trọng điểm đô thị xung 
quanh

 Tổ chức các tuyến xe buýt 
chính kết nối trung tâm với các 
trọng điểm lân cận và giữa các 
trọng điểm với nhau.

 Tuyến bus nội thị: phục vụ trên 
các tuyến kết nối với trung tâm 
huyện hoặc sử dụng xe bus 
nhỏ với chắc năng gom hành 
khách tại các điểm trung 
chuyển.

 Tuyến bus ngoại thị: bố trí các 
tuyến xe bus đường dài ở viền 
ngoài đô thị  và tổ chức liên kết 
với giao thông công cộng đô thị.

 - Bố trí các tuyến xe buýt gom 
kết nối với các trạm xe buýt 
chính để đảm bảo kết nối toàn 
khu vực với các trọng điểm 
chính. Việc bố trí cụ thể các 
tuyến xe buýt gom cần điều tra 
nghiên cứu cụ thể trong các 
quy hoạch chuyên ngành giao 
thông .

ĐỊNH HƯỚNG GIAO THÔNG

BẾN XE ĐỐI NGOẠI

BẾN XE CHÍNH

TUYẾN BUS NỘI THỊ

`

TUYẾN BUS NGOẠI THỊ



Đánh giá sự phát triển hệ thống giao thông giai đoạn 2017-2022
và rà soát so sánh với Định hướng giao thông TP Hải Dương năm 2017

Sơ đồ định hướng giao thông năm 2017 Sơ đồ định hướng giao thông năm 2021

Giao thông đường bộ 
- Điều chỉnh và cập nhật lại một số tuyến đường trục chính đô thị phù hợp với các dự án đã được phê duyệt trên địa bàn thành 

phố. Rà soát lại các thông số kỹ thuật và hình học của mạng lưới đường, đặc biệt là mặt cắt ngang. Thiết kế bổ sung trong 
khu vực mở rộng, xây dựng mới. Hoàn thiện, bổ sung hệ thống công trình phục vụ giao thông, đặc biệt hệ thống điểm đỗ xe. 
Phát triển giao thông công cộng.

- Bổ sung một số cầu mới của các tuyến đường chiều chỉnh bắc qua sông Thái Bình và sông Sặt.
Giao thông đường sắt: giữ nguyên định hướng đường sắt đã được phê duyệt, cải tạo nâng cấp ga Tiền Trung.
Giao thông đường thủy: giữ nguyên định hướng quy hoạch đường thủy, trong tương lai nâng cấp quy mô, công suất của cảng 
và bến tàu.
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8.2 Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật
1. Công trình thủy lợi, phòng chống thiên tai

a.  Giải pháp phi công trình:

- Tuyên truyền quản lý, khai thác, bảo vệ.

- Sử dụng công nghệ hiện đại cảnh bảo sớm 
thiên tai.

- Di dời dân cư khỏi các khu vực bị ảnh hưởng 
thiên tai sạt lở.

- Bảo vệ hành lang đê, kè, thoát lũ. 

- Sử dụng các bãi bồi tuân thủ QĐ 257 phê 
duyệt quy hoạch chống lũ sông Hồng, sông 
Thái Bình.

b. Giải pháp công trình:

-  Nạo vét, kiên cố hóa hệ thống sông chính, 
kênh mương chính. 

- Khép kín hệ thống kèsông Sặt.

- Nâng cao trình các tuyến đê còn thiếu.

- Tu sửa bảo dưỡng 13 cống dưới đê. 

- Xây mới  thay thế 2 cống cũ: Thượng Đạt, 
Tiền Tiến. 

-Xây mới 1 trạm bơm tiêu úng cho lưu vực 
tả ngạn sg Thái Bình. 

- Mở rộng bề rộng các sông nội đồng, kênh 
tiêu thủy lợi đảm bảo khả năng tiêu nước. 

-- Ngầm hóa kênh T1, T2 kết hợp bãi đỗ xe 
tĩnh

Đê tả sg Thái Bình hiện 
trạng

Đê hữu sg Thái Bình 
hiện trạng,  

Kè  tả sg Sặt hiện trạng   

Kè hữu sg Sặt hiện trạng   

Kè tả sg Sặt xây mới   

 Kè hữu sg Sặt xây mới   

Đê hữu Lai Vu hiện trạng



1.  Tác động của kịch bản BĐKH:
- Theo kịch bản trung bình RCP4.5 năm 2050 mực nước biển dâng 22cm. 
- TP Hải Dương ít chịu ảnh hưởng trực tiếp mực nước biển dâng, song sẽ chịu ảnh hưởng ngập lụt nội đô do lượng mưa tăng 
gần 20%.

2. Định hướng cao độ nền:

* Cơ bản tuân thủ định hướng QHC 2017, vi chỉnh thay đổi theo phương án sử dụng đất mới.

* Khu vực hiện trạng: giữ nguyên cao độ, san ủi cục bộ, từng bước nâng dần đến cao độ khống chế tối thiểu.

* Khu vực xây mới: Tính toán  cao độ nền với tần suất P=1% (đô thị loại 1).

+ Kết nối hài hòa với khu vực hiện trạng, tránh gây ngập úng cục bộ

+ Khu vực hữu ngạn sông Thái Bình: (phía Tây Nam) +3,00m ≤ Hxd ≤ +3,50m.

+ Khu vực tả ngạn sông Thái Bình: 

Phía Bắc Hxdmin  +2,80m.

Phía Đông Hxdmin  +2,60m.

Hxdmin≥2,80m

Hxdmin≥3,00m

Hxdmin≥2,60m

8.2 Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật

Hxdmin≥2,80m

Hxdmin≥3,00m

Định hướng cao độ nền QHC 2017 Định hướng cao độ nền QHC 2021



3. Định hướng thoát nước mặt: 
* Cơ bản tuân thủ định hướng QHC 2017, vi chỉnh thay đổi 
theo phương án sử dụng đất mới.
* 5 lưu vực chính:
- LV1: phía Nam sông Sặt & phía Tây sông Thái Bình.
- LV2: phía Bắc sông Sặt, phía Nam QL5 & phía Tây sông Thái Bình.
- LV3: phía Bắc QL5 và phía Nam sông Thái Bình.
- LV4: phía Bắc sông Thái Bình & phía Tây đường sắt.
-LV5: phía Đông sông Thái Bình & phía Nam đường sắt.
* Hệ thống thoát nước: 
- Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước khu nội thị cũ.
-Thay thế các tuyến cống tiết diện bé không đáp ứng nhu cầu tiêu nước. 
( QHC 2017 chưa cải tạo được nhiều tuyến cống tiết diện bé).
- Khu vực xây mới bố trí hồ điều hòa, hoàn trả kênh tiêu.
- Nâng cấp công suất các trạm bơm tiêu đảm bảo hệ số tiêu q=20l/s.ha. 
- Bố trí hồ điều tiết ngầm tại các khu vực trũng thấp trong nội thị.
- Tăng cường giải pháp thoát nước xanh, bền vững.

LV5

LV1

LV2

LV3

LV4

Trạm bơm 
xây mới: 3 cái 

Trạm bơm 
Cải tạo: 14 cái

8 trạm bơm giữ 
nguyên công suất

8.2 Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật

Định hướng thoát nước mặt QHC 2017

Định hướng thoát nước mặt QHC 2021
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Định hướng chuẩn bị kỹ thuật QHC 2017 Định hướng chuẩn bị kỹ thuật QHC 2021



STT Hạng mục QHC 2017 đã duyệt Đề xuất QHC 2021

1 Công trình 
thủy lợi, 
phòng chống 
thiên tai

-Cải tạo, nắn dòng chảy, nâng cao năng lực lưu thông của 
dòng chảy đồng thời kết hợp với xây dựng các trạm bơm 
cưỡng bức để phục vụ thoát nước.
- Hoàn thiện hệ thống đê sông Sặt.
- Nâng cao cốt đê thêm 0.5m để dự phòng ứng phó biến đổi 
khí hậu

Giữ nguyên định hướng công 
trình thủy lợi, phòng chống thiên 
tai đã được phê duyệt

2 Cao độ nền  - Phía hữu ngạn sông Thái Bình (Tây Nam) gồm khu đô thị 
hiện hữu và đô thị mới thiết lập cao độ trong khoảng +3m 
đến +3,5m. 
- Phía tả ngạn sông Thái Bình (Bắc - Đông): khu vực phía Bắc 
và phía 2 bên Quốc lộ 5 thiết lập + 2,8m, khu vực dọc sông 
Tiền Tiến phía Đông trên +2,6m.

Giữ nguyên khống chế cao độ 
nền xây dựng tối thiểu đã được 
phê duyệt. 
Rà soát các dự án đang triển 
khai và khu dân cư hiện trạng, 
khớp nối hài hòa tránh ngập úng 
cục bộ

3 Thoát nước 
mưa

-Hoàn chỉnh hệ thống thoát nước.
- Phân chia làm 5 năm lưu vực chính
- Nâng câng suất các trạm bơm ở khu vực nội thị
- Xây mới 2 trạm bơm lưu vực tả ngạn sông Thái Bình

-Giữ nguyên phân chia làm 5 
lưu vực chính.
- Tính toán tăng thêm  đường 
kính cống thoát nước so với 
QHC2017
- Tính toán tăng công suất 
trạm bơm so với QHC2017.
- Tăng  cường giải pháp thoát 
nước xanh

8.2 Định hướng Chuẩn bị kỹ thuật



I. Cấp Điện: Nhu cầu phụ tải điện: tổng nhu cầu toàn 
thành phố đạt 317,62MW.

* Nguồn điện: toàn thành phố được cấp điện từ 4 trạm 
110kV hiện có(nâng công suất) và 5 trạm quy hoạch mới 
:
- Trạm 110kV Đồng Niên công suất(4X63)MVA. 
- Trạm 110kV Đại An điện áp 110/35/22 kV công suất 

(2x63)MVA, 
- Trạm 110kV Ngọc Sơn điện áp 110/35/22 kV công 

suất (3x63)MV. 
- Trạm 110kV Tiền Trung điện áp 110/35/22 kV công 

suất (2x63)MVA.
- Trạm 110kV Tứ Minh công suất 2x63MVA, trạm sẽ 

cấp cho khu CN và trung tâm thành phố.
- Dự kiến quy hoạch trạm 110kV mới tại khu đô thị 

phía Nam 2x63MVA.
- Trạm 110kV Cầu Hàn 2x63MVA, trạm 110kV Nam 

Đồng 2x63MVA, trạm 110kV Ecopark 2x63MVA

QH Cấp Điện theo QH chung 2017
* Lưới điện cao áp 220,110kV tuân thủ hoàn toàn theo quy hoạch phát triển điện lực quốc 
gia và quy hoạch phát triển điện lực tỉnh đã được phê duyệt. Lưới trung áp sẽ tuân thủ theo 
theo vùng phụ tải, nhưng sẽ phải đi theo đường đảm bảo hành lang an toàn lưới điện

II. Thông tin liên lạc
Nhu cầu toàn thành phố khoảng 200.000 thuê bao.
- Nâng cấp các tuyến cáp quang hiện có và mở rộng dung lượng các trạm chuyển mạch, đảm 
bảo đáp ứng các nhu cầu viễn thông.   

8.3 ĐỊNH HƯỚNG CẤP ĐIỆN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC



8.3 ĐỊNH HƯỚNG CẤP ĐIỆN VÀ THÔNG TIN LIÊN LẠC

QH Cấp Điện theo QH chung 2017 QH Cấp Điện điều chỉnh



 Tiêu chuẩn:
-  Nội thành: 180-200 lít/ng.ngđ; ngoại thành: 100-120 lít/ng.ngđ; Khu, 

CCN: 20-40 lít/ng.ngđ;
 Tổng nhu cầu dùng nước: 271.000 m3/ngđ

TT Hạng mục Nhu cầu 
(m3/ngđ)

1 Nội thành 240.000

2 Ngoại thành 14.000

3 Khu công nghiệp 11.000

4 Cụm công nghiệp 6.000

 Giải pháp cấp nước:
 Nguồn nước: Tuân thủ theo ĐC QHC năm 2017, lấy nước sông Thái Bình, 
sông Rạng làm nguồn nước cấp cho sinh hoạt và sản xuất.
 Phân vùng cấp nước: chia thành 2 vùng chính và các tiểu vùng sau:

TT Tên vùng Nhu cầu (m3/ngđ)

I. Vùng 1: Phía Nam 
sông Thái Bình

216.000

II. Vùng 2: Phía Đông 
Bắc sông Thái Bình

55.000

Cộng 271.000

Sơ đồ phân vùng chính

Sơ đồ phân tiểu vùng

Khu xử lý NMN Việt Hoà đang cải tạo

 Công trình đầu mối:
 Cấp nước nội thành:
- Định hướng năm 2017: Giữ nguyên cs 2 NMN 
lớn Cẩm Thượng và Việt Hoà. Chỉ nâng công suất 
NMN ORET lên 128.000 m3/ngđ; Các NMN khác 
vẫn giữ nguyên công suất.

8.4 ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC



 Công trình đầu mối:
 Cấp nước nội thành:
- Định hướng đến năm 2040: Cải 
tạo nâng công suất các NMN sau:
+  NMN Cẩm Thượng lên 55.000 m3/
ngđ; NMN Việt Hoà lên 125.000 
m3/ngđ, NMN ORET lên 150.000 m3/
ngđ, NMN Thanh Sơn lên 35.000 
m3/ngđ, nước sông Thái Bình 
+ NMN Viwaseen 6 lên 50.000 
m3/ngđ, nước sông Rạng; cấp cho 
KCN Nam Sách, TT Nam Sách và 
khu vực lân cận;
+ TB tăng áp Gia Lộc lên 20.000 m3/
ngđ, cấp cho thị trấn Gia Lộc;
 Cấp nước ngoại thành:
- Cải tạo, nâng công suất NMN Tiền 
Tiến lên 10.000 m3/ngđ, nước sông 
Thái Bình,
- NMN Kỳ Sơn vẫn giữ nguyên công 
suất: 4.000 m3/ngđ, nước sông Thái 
Bình
- NMN Quyết Thắng cải tạo thành 
trạm bơm tăng áp công suất 9.000 
m3/ngđ, lấy nước sạch từ nhà máy 
nước Tiền Tiến và NMN ORET về;
 Cấp nước khu, CCN:
- Các khu, CCN trên địa bàn dự kiến 
lấy nước sạch từ các NMN: Cẩm 
Thượng, Việt Hoà, ORET, Thanh 
Sơn, Viwaseen 6 và Tiền Tiến;
Mạng lưới cấp nước:
- Mạng lưới truyền dẫn cấp 1 hiện có 
đường kính từ 280÷800mm 
- Mạng lưới phân phối cấp 2 hiện có 
đường kính từ 100÷250mm ;
- Thiết kế mới các đường ống truyền 
tải 500÷1000mm CN phân phối 
có đường kinh từ 100÷400mm

8.4 ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC



8.4 SO SÁNH ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC NĂM 2017 VỚI ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC NĂM 2022

ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC NĂM 2022ĐỊNH HƯỚNG CẤP NƯỚC NĂM 2017

 Định hướng cấp nước năm 2017:
- Nguồn cấp: nước mặt sông Thái Bình và sông Rạng
- Lưu vực: 2 lưu vực lớn chia thành 6 lưu vực nhỏ.
- Khu vực nội thành: Giữ nguyên nhà máy nước Cẩm Thượng, Việt Hòa và 
Thanh Sơn, đề xuất đến năm 2030 nâng công suất nhà máy nước ORET lên 
128.000 m3/ngđ; nhà máy nước Viwaseen 6 lên 50.000 m3/ngđ, xây mới trạm 
bơm tăng áp Nam Sách cấp cho xã An Thượng và TT. Nam Sách
- Khu vực ngoại thành: bỏ 2 NMN hiện có Tiền Tiến và Quyết Thắng, lấy nước 
từ Thanh Hà sang cấp cho 2 xã Tiền Tiến và Quyết Thắng

Định hướng cấp nước năm 2021:
- Nguồn cấp: nước mặt sông Thái Bình và sông Rạng.
- Lưu vực: 2 lưu vực lớn chia thành 6 lưu vực nhỏ.
- Khu vực nội thành: đề xuất đến năm 2040 nâng công suất NMN Cẩm 
Thượng lên 55.000 m3/ngđ; NMN ORET lên 150.000 m3/ngđ, NMN Việt Hòa 
lên 125.000 m3/ngđ; NMN Viwaseen 6 lên 50.000 m3/ngđ; NMN Thanh Sơn 
lên: 35.000 m3/ngđ;
- Khu vực ngoại thành: Giữ nguyên công suất NMN Kỳ Sơn, đề xuất đến năm 
2040 nâng công suất NMN Tiền Tiến lên 10.000 m3/ngđ, chuyển đổi NMN 
Quyết Thắng thành trạm bơm tăng áp Quyết Thắng



8.5 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI

+ Các TXL nước thải đô thị có công suất như sau: 
TXL 1 (Ngọc Châu) sẽ tiến hành nâng cấp từ 13.340 m3 /ngđ lên 16.000 m3 /ngđ.
TXL 2- công suất 13.000 m3 /ngđ; 
TXL 3- công suất 11.000 m3 /ngđ; 
TXL 4- công suất 12.000 m3 /ngđ; (theo dự án WB)  
TXL 5- công suất 9.000 m3 /ngđ; 
TXL 6- công suất 10.000 m3 /ngđ;  TXL 7- công suất 12.000 m3 /ngđ;   
 

1. Chỉ tiêu tính toán:
- Tiêu chuẩn thoát nước SH đô 
thị: 160 l/người.ngđ (lấy bằng 
90% TC cấp nước).
- Tiêu chuẩn thoát nước SH 
nông thôn: 80 l/người.ngđ
- Tiêu chuẩn thoát nước công 
nghiệp : 16-36m3/ha.ngđ.
2. Dự báo đến năm 2040:
+ Lượng nước thải SH đô thị: 
102.000 m3 /ngđ
+ Lượng nước thải SH nông 
thôn: 5000 m3 /ngđ
+ Lượng nước thải CN: 13.000 
m3 /ngđ

3. Giải pháp quy hoạch thoát 
nước và xử lý nước thải đến 
năm 2040:
+ Hệ thống thoát nước thải dự 
kiến là hệ thống thoát nước 
riêng hoàn toàn (tách riêng 
nước thải và nước mưa).
+ Toàn bộ phạm vi TP chia 
thành 07 lưu vực thoát nước 
thải lớn, trong đó: 04 lưu vực 
phía Nam và 03 lưu vực phía 
Bắc sông Thái Bình



8.5 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI

+ Nước thải công nghiệp:
Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng và có trạm xử lý nước thải cho từng 
khu/ cụm công nghiệp. Công suất TXLNT của từng khu/ cụm được thể hiện ở 
bảng bên.
+ Nước thải y tế:
Nước thải y tế phải được xử lý triệt để đạt yêu cầu trong từng cơ sở y tế (bệnh 
viện, trạm xá) trước khi xả ra hệ thống thoát nước đô thị.

STT Danh mục

Lượng 
nước thải 

CN đến 
năm 2040
(m3/ngđ)

Công suất TXLNT 
đến năm 2040

(m3/ngđ)

I
Khu công 
nghiệp 8.023 10500

1 KCN Đại An 3426 3500 (đã XD)
2 KCN Nam Sách 1573 3500 (đã XD)

3
KCN Kỹ thuật 
cao An Phát 3024 3500

II
Cụm công 
nghiệp 5581 5.640

1
CCN Cẩm 
Thượng 810 810

2
CCN Tây Ngô 
Quyền 217 220

3 CCN Ba Hàng 784 800

4

CCN Thạch 
Khôi - Gia 
Xuyên 840 850

5
CCN mới Ngọc 
Sơn 840 850

6 CCN Việt Hòa 509 510

7
CCN mới Tiên 
Tiến 840 850

8
CCN phía Tây 
Việt Hòa 741 750
Tổng 13.604 19.640



1. Chỉ tiêu tính toán:
- Tiêu chuẩn CTR SH đô thị: 1,3 kg/người.ngđ.
- Tiêu chuẩn CTR SH  nông thôn: 0,4 kg/ người. ngđ
- Tiêu chuẩn CTR công nghiệp: 0,3 tấn/ha.ngđ.

2. Dự báo đến năm 2040:
+ Lượng CTR SH: 850 tấn/ ngày
+ Lượng CTR công nghiệp: 153 tấn/ ngày

Minh họa nhà máy XL CTR

8.6 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN

3. Giải pháp quy hoạch quản lý CTR đến năm 
2040:

+ Tuân thủ QHXD VùngThủ đô HN, Đề án xử lý 
CTR tỉnh Hải Dương đến 2030 (QĐ 2541/QĐ-
UBND ngày 31/8/2021).
+ CTR phải được phân loại tại nguồn.
+ Nâng công suất và áp dụng công nghệ xử lý hiện 
đại (như đốt có thu hồi năng lượng) cho nhà máy 
xử lý CTR Việt Hồng (huyện Thanh Hà) với công 
suất dự kiến đến năm 2040 là 1000 tấn/ ngày. 
+ Về chất thải rắn xây dựng, trong giai đoạn đầu, 
đưa về khu xử lý CTR xây dựng tại gần Đò Hàn, 
quy mô khoảng 3ha với công nghệ tái chế thành 
vật liệu xây dựng và chôn lấp.



1. Chỉ tiêu tính toán:
- Tiêu chuẩn đất nghĩa trang: 0,06ha/1000 dân.
2. Dự báo đến năm 2040:
+ Nhu cầu đất nghĩa trang mới: 40 ha

3. Giải pháp quy hoạch nghĩa trang và nhà tang lễ 
thành phố:

a/ Nhà tang lễ thành phố:

Nâng cấp chỉnh trang 02 nhà tang lễ cấp thành phố hiện 
có tại Cầu Cương và phố Tuệ Tĩnh.

b/ Quy hoạch nghĩa trang tập trung:

b1/ Nâng cấp nghĩa trang hiện có:

Cải tạo và chỉnh trang nghĩa trang Cầu Cương, diện tích 
10ha, công nghệ hỏa táng.

b2/ Quy hoạch nghĩa trang mới

Nghĩa trang mới được quy hoạch theo hình mô hình “công 
viên nghĩa trang”, có công trình hỏa táng. Khoảng cách 
an toàn VSMT đến khu dân cư là 500m.

+ Tuân thủ theo QHXD vùng tỉnh: dự kiến quy hoạch nghĩa 
trang cấp vùng phục vụ cho TP Hải Dương tại khu vực Chí 
Linh có quy mô trên 30ha.

+ Quy hoạch chỉnh trang nghĩa trang Cầu Cương, diện 
tích 10 ha, có sử dụng công nghệ hỏa táng đảm bảo môi 
trường.

+ Tuân thủ quy hoạch nghĩa trang mới theo các đồ án quy 
hoạch xã nông thôn mới đã được tỉnh phê duyệt.

8.7 ĐỊNH HƯỚNG QUY HOẠCH QUẢN LÝ NGHĨA TRANG



SO SÁNH QHC 2017 VÀ QHC 2021 VỀ QUY HOẠCH THOÁT NƯỚC THẢI
QUẢN LÝ CHẤT THẢI RẮN- NGHĨA TRANG

8.8
Hạng 

mục quy 
hoạch

NộI dung QHC2017 đã 
được phê duyệt

Nội dung đề xuất  QHC2021

I. Thoát 
nước 
thải

Quy hoạch 07 lưu vực thoát 
nước thải và 07 trạm xử lý 
nước thải sinh hoạt: TXL1: 
19000 m3/ ngđ; TXL2: 15000 
m3/ ngđ; TXL3: 19000 m3/ 
ngđ; TXL4: 16000 m3/ ngđ; 
TXL5:   9000 m3/ ngđ; TXL6: 
15000 m3/ ngđ; TXL7:  7000 
m3/ ngđ.

Cơ bản kế thừa định hướng quy hoạch 
07 lưu vực thoát nước thải và 07 trạm 
xử lý nước thải sinh hoạt như QHC2017 
(tuy nhiên phạm vi lưu vực và quy mô các 
TXL sẽ thay đổi phù hợp với dự báo SDD 
và QH không gian QHC2021): TXL1: 
16000 m3/ ngđ; TXL2: 15000 m3/ ngđ; 
TXL3: 15000 m3/ ngđ; TXL4: 12000 m3/ 
ngđ (dự án WB); TXL5:   9000 m3/ ngđ; 
TXL6: 10000 m3/ ngđ; TXL7:  12000 m3/ 
ngđ.

Bổ sung TXL 3-1 cs 5000m3/ngđ theo 
dự án khu đô thị

II. Quản 
lý CTR

Thu gom CTR về nhà máy xử 
lý CTR Việt Hồng

Đề xuất đầu tư nâng cấp nhà máy xử lý 
CTR Việt Hồng (huyện Thanh Hà) theo 
hướng tăng công suất (khoảng 1000 tấn/ 
ngày đến năm 2040), áp dụng công nghệ 
xử lý CTR hiện đại như đốt có thu hồi 
năng lượng.

Quy hoạch khu xử lý CTR xây dựng diện 
tích 3 ha (tạm thời trong giai đoạn trước 
mắt).

III. Nghĩa 
trang

Mở rộng nghĩa trang Cầu 
Cương lên 10 ha và dự kiến 
thêm 01 nghĩa trang tại xã 
Thống Nhất với quy mô 
khoảng 26ha.

Kế thừa quy hoạch công viên nghĩa trang 
Cầu Cương diện tích 10 ha.

Dự kiến quy hoạch nghĩa trang cấp vùng 
mới theo mô hình “công viên nghĩa trang”, 
có công trình hỏa táng tại khu vực Chí 
Linh có diện tích 30ha (tuân thủ QHXD 
vùng tỉnh đã được phê duyệt).

KHÔNG quy hoạch nghĩa trang tại xã 
Thống Nhất

Nội dung đề xuất QHC 2017

Nội dung đề xuất QHC 2021

T1

T2

T3

T4

T5

T6

T7

T1

T2

T3-1

T4

T5

T6

T7T3



ĐỀ XUẤT CÁC GIẢI PHÁP QUẢN LÝ, BẢO VỆ VÀ GIẢM THIỂU TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

8.8 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

* Phân vùng quản lý và bảo vệ môi 
trường: Khu vực NCQH chia thành 07KV-
QLMT chính:

- Khu vực kiểm soát MT do hoạt động 
phát triển dân cư, DVTM: XD các công trình 
hài hòa, gắn với cảnh quan, MT, văn hóa; XD 
hệ thống thu  gom, xử lý ô nhiễm, Bảo vệ môi 
trường; Giải pháp phòng chống ngập lụt, hỏa 
hoạn, thiên tai, các sự cố môi trường...;

- Khu vực KSMT do hoạt động phát triển 
công nghiệp: Phát triển CN sạch; XD, bố trí 
công trình, khu chức năng phù hợp, đảm tiêu 
chí kỹ thuật, an toàn, mỹ quan, kinh tế, môi 
trường…; Thường xuyên kiểm tra, theo dõi 
chất lượng môi trường; XD hệ thống thu 
gom, xử lý nước thải, khí thải, chất thải rắn.
-Khu vực tích cực MT (đất cây xanh, mặt 
nước) Cần được bảo vệ và phát triển; Có giải 
 pháp chăm sóc, lựa chọn cây trồng phù hợp, 
hạn chế sử dụng hóa chất; Tăng tính  thẩm 
mỹ, kỹ thuật trong thiết kế, quy hoạch; Kiểm 
soát chặt chẽ hoạt động xả thải, bảo  vệ môi 
trường cảnh quan, mặt nước;
-Khu vực cấm, hạn chế xây dựng (an ninh 
quốc phòng, di tích, hạ tầng kỹ thuật): Kiểm 
soát hoạt động xây dựng, nghiêm cấm cac 
hoạt động xâm phạm, phá hoại;
-Khu vực đất nông nghiệp: Hướng phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao; quản lý chặt chẽ việc buôn bán và sử dụng hóa chất, khuyến 
cáo người dân sử dụng các Biện pháp phòng trừ tổng hợp hạn chế sử dụng hóa chất trong canh tác sản xuất nông nghiệp; 
-Khu vực kiểm soát môi trường do hoạt động phát triển sân golf: kiểm soát chặt chẽ hoạt động phát triển sân golf; Xây dựng hệ thống xử 
lý nước thải, chất thải đảm bảo tiêu chí vệ sinh môi trường; Kiểm soát chặt hoạt động sử dụng hóa chất trong khu vực;
-Khu vực KSMT nghĩa trang: Xây dựng các công trình quản lý, bảo vệ môi trường; Phát triển cây xanh, cảnh quan; Có các biện pháp di rời, 
quy hoạch mới hợp lý, phù hợp với môi trường, cảnh quan xung quanh và văn hóa, tín ngưỡng địa phương;



GIẢI PHÁP BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG THEO QHC NĂM 2017

8.8 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

(1) Giaỉ pháp quy hoạch:

- Phát triển cây xanh giao thông, 
xung quanh mặt nước để giảm ồn 
và cải thiện vi khí hậu;

- XD bản đồ ngập lụt chi tiết và 
phát triển hệ thống mốc cảnh báo 
ngập lụt.

 - Lập QHCT hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật đảm bảo tối thiểu hóa mức 
độ rủi ro trong trường hợp bão lũ, 
hạn hán bất thường

- Quy hoạch hệ thống ứng phó sự 
cố tràn dầu cho khu vực cảng sông;

(2) Giải pháp về kỹ thuật, công 
nghệ

- Xử lý triệt để, lựa chọn công nghệ 
phù hợp cho nước thải sinh hoạt, 
công nghiệp đảm bảo  đạt QCVN 
trước khi xả vào nguồn tiếp nhận;

- Phát triển hệ thống cây xanh 
giảm ồn, bụi hiệu quả tại mỗi khu 
vực có nguy cơ ô nhiễm cao.

(3) Giải pháp quản lý

- DMC các QHPK và ĐTM với các dự 
án đầu tư XD cơ sở hạ tầng quan 
trọng theo yêu cầu của Luật bảo vệ 
MT, 2014.

- XD cơ chế chính sách khuyến khích phát triển CN sạch, ứng dụng công nghệ SX thân thiện môi trường trong các KCN.
- Nâng cao nhận thức cộng đồng vê bảo vệ tài nguyên và môi trường.
- XD lực lượng phòng chống rủi ro do sự cố tràn dầu có thể xảy ra tại khu vực cảng sông.

(4) Giải pháp về quan trắc, giám sát môi trường

Thực hiện quan trắc môi trường đất, nước, không khí, nhận biết sớm mức độ gia tăng lượng thải, các chất gây ô nhiễm để có 
giải pháp kịp thời đảm bảo sự phát triển bền vững của đô thị;  
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8.8 ĐÁNH GIÁ MÔI TRƯỜNG CHIẾN LƯỢC

* Các giải pháp phòng ngừa, giảm thiều ô nhiễm:
 Quản lý chặt chẽ hoạt động phát triển xây dựng, công nghiệp, dịch vụ 

trên địa bàn;
 Phát triển công nghiệp sạch, quản lý chặt chẽ hoạt động xử lý ô  nhiễm, 

xả thải, công tác bảo vệ môi trường của các doanh nghiệp công nghiệp, 
sản xuất kinh doanh trện địa bàn; có chế tài xử phạt nghiêm khắc các 
trường hợp vi phạm, ảnh hưởng đến môi trường;

 Xây dựng các công trình hạ tầng đầy đủ, đồng bộ theo quy hoạch được 
duyệt; Thực hiện các giải pháp bảo vệ môi trường, giảm thiểu ô nhiễm 
trong quá trình thi công, xây dựng công trình; Đặc biệt cần triển 
khai,hoàn thiện sớm hệ thống thu gom, xử lý nước thải tập trung thành 
phố;

 Bảo vệ môi trường nước, thường xuyên khơi thông, bảo vệ dòng chảy, hệ 
thống thoát nước khu vực; Xây dựng các giải pháp cải tạo môi trường hệ 
thống kênh ngòi, trục tiêu thoát nước trong khu vực;

 Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý nước thải, chất thải rắn phát sinh; 
Tiến tới 100% chất thải được thu gom, phân loại, vận chuyển về khu xử 
lý đảm bảo các tiêu chí VSMT;

 Phát triển đô thị xanh, thông minh; Tăng cường sử dụng năng lượng, 
nhiên liệu sạch; Phát triển giao thông công cộng, sử dụng các phương 
tiện phát thải ô nhiễm thấp, sử dụng nhiên liệu điện, khí hóa lỏng, hơi 
nước, năng lượng mặt trời…

  Bảo vệ môi trường, hệ sinh thái tự nhiên, các công trình lịch sử văn hóa; 
Nghiêm cấm các hành vi phá hoại;

 Có các biện pháp phòng chống thiên tai, cháy nổ, các sự cố môi trường, 
tai nạn;

 Phổ biến thông tin, Tăng cường sự tham gia cộng đồng trong công tác 
quản lý, quy hoạch và bảo vệ môi trường;

 Thực hiện tốt công tác quản lý và giám sát môi trường. Xây dựng các 
trạm quan trắc tự động đối vưới các khu vực phát triển công nghệp, các 
khu vực nhậy cảm, có nguy cơ chịu tác động hoặc gây ô nhiễm cao;



Trân trọng cám ơn!
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