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Số:         /BC-KHĐT-THQH Hải Dương, ngày      tháng 01 năm 2023

BÁO CÁO
về việc tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương

thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; đề xuất phương án thực 
hiện trong thời gian tới

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh.

Thực hiện sự phân công của UBND tỉnh về việc chuẩn bị nội dung cuộc họp 
UBND tỉnh tháng 01 năm 2023 (lần 2), Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về việc 
tiếp thu, hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 
đến năm 2050 (gọi tắt là Quy hoạch tỉnh) và đề xuất phương án thực hiện trong 
thời gian tới như sau:

I. TÌNH HÌNH TIẾP THU, HOÀN THIỆN QUY HOẠCH TỈNH
1. Các nội dung đã thực hiện

Thực hiện Luật Quy hoạch, Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và các 
văn bản hướng dẫn thi hành; Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/3/2021 của Thủ 
tướng Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ lập Quy hoạch tỉnh và dưới sự lãnh đạo, chỉ 
đạo của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo các 
cơ quan, đơn vị có liên quan cơ bản hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh.

Các nội dung Quy hoạch tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ban 
Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hải Dương tại Hội nghị lần thứ 11 trước khi hoàn thiện 
để tổ chức lấy ý kiến rộng rãi. Sau khi tổ chức lấy ý kiến rộng rãi theo Điều 19 
Luật Quy hoạch, đã nhận được 46 văn bản tham gia ý kiến, trong đó có: 18/22 ý 
kiến của các Bộ, ngành Trung ương(1); 14/14 ý kiến của các tỉnh, thành phố trong 
vùng và các địa phương liền kề(2): 16 ý kiến của các Sở, ban, ngành(3); 7 ý kiến 
của các huyện, thị xã, thành phố(4); ý kiến của Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh; ý 

1 Ủy ban dân tộc, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Nội 
vụ, Bộ Ngoại giao, Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công thương, Bộ Giáo 
dục và Đào tạo, Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Giao 
Thông Vận tải, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Bộ Công an, Bộ Xây dựng, Bộ Y tế.
2 Hà Nội, Hải Phòng, Vĩnh Phúc, Hà Nam, Thái Bình, Hưng Yên, Quảng Ninh, Nam Định, Ninh Bình, Bắc 
Giang, Hòa Bình, Thái Nguyên, Bắc Ninh, Phú Thọ.
3 Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giao thông Vận tải, Sở Công thương, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, 
Sở Y tế, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Khoa học và Công nghệ, Công an tỉnh, 
Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Thanh tra 
tỉnh, Sở Nội vụ, Cục thuế tỉnh.
4 UBND thành phố Chí Linh, Nam Sách, Tứ Kỳ, Cẩm Giàng, Ninh Giang, Kinh Môn, Thanh Miện
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kiến khác của các đoàn thể chính trị và các tổ chức, cá nhân có liên quan. Các ý 
kiến tham gia đã được nghiên cứu, tiếp thu giải trình và gửi lại các cơ quan, đơn 
vị để tiếp tục xin ý kiến lần cuối trước khi trình Hội đồng thẩm định, đồng thời 
công bố công khai theo quy định khoản 4 Điều 19 của Luật Quy hoạch và điểm đ 
khoản 5 Điều 32 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP.

Ngày 09/11/2022, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị để nghe Ban 
Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo và đã có Thông báo kết luận số 367-TB/TU 
ngày 14/11/2022 về tiến độ lập Quy hoạch tỉnh; UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo 
số 3306/UBND-VP ngày 15/11/2022 về việc đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định, 
phê duyệt Quy hoạch tỉnh. Căn cứ vào văn bản của Bộ Kế hoạch và Đầu tư(5) và 
các văn bản chỉ đạo nêu trên, cơ quan lập quy hoạch tỉnh đã đôn đốc đơn vị tư vấn 
khẩn trương hoàn chỉnh hồ sơ Quy hoạch tỉnh để trình Hội đồng thẩm định(6), đảm 
bảo tiến độ, chất lượng, không được để xảy ra sai sót, đúng quy định của pháp 
luật; đồng thời đã có văn bản gửi Bộ Tài nguyên và Môi trường để xin ý kiến về 
nội dung đánh giá môi trường chiến lược(7). Trong khoảng thời gian từ 09/11 đến 
20/11/2022, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện đã tập trung rà soát các nội 
dung, phương án để tích hợp vào hồ sơ quy hoạch tỉnh. Tính đến hết ngày 
24/11/2022, cơ quan lập quy hoạch đã nhận được 17 văn bản tham gia ý kiến, bao 
gồm: 12 Sở, ban, ngành(8), 05 huyện, thị xã, thành phố(9); các ý kiến này đã được 
chuyển ngay cho đơn vị tư vấn để nghiên cứu tiếp thu hoàn thiện. Ngày 
30/11/2022, UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp thường kỳ tháng 11 năm 2022 (lần 
7) để xem xét một số báo cáo liên quan đến công tác quy hoạch(10) và đã có Thông 
báo kết luận số 147/TB-UBND vào ngày 01/12/2022. Ngày 13/12/2022, Ban 
Thường vụ Tỉnh ủy đã tổ chức Hội nghị; có thông báo kết luận số 866-TB/TU 
ngày 14/12/2022 về việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh và Điều chỉnh, bổ sung 
nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên, phân bổ chỉ tiêu một số loại đất thời kỳ 2021-
2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. UBND tỉnh đã 
tổ chức một số cuộc họp để thống nhất và đã có văn bản chỉ đạo số 3794/UBND-
VP ngày 27/12/2022 về việc hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh và điều chỉnh 

(5) Văn bản số 8184/BKHĐT-QLQH ngày 14/11/2022 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ và chất lượng các quy hoạch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050
(6)  Văn bản số 2235/SKHĐT-THQ ngày 23/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
7 Văn bản số 2177/SKHĐT-THQH ngày 17/11/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc xin ý kiến về nội dung 
đánh giá môi trường chiến lược đối với Quy hoạch tỉnh Hải Dương.
8 Sở Xây dựng, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Sở Tư pháp, Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh,  Sở Giao thông Vận 
tải, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở 
Công thương, Cục Thống kê tỉnh, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Công an tỉnh.
(9) Thanh Hà, Bình Giang, Nam Sách, TP Hải Dương, Ninh Giang.
10 Các báo cáo gồm: (1) Kết quả hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh gắn với việc rà soát, điều chỉnh phương án sử 
dụng đất theo Quyết định số 326/QĐ-TTg, ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; (2) Kết quả rà soát, đề xuất 
phương án điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện và quy hoạch chung đô thị; (3) Đề xuất điều chỉnh phương 
án phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện đến năm 2030 và phân 
kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 1411/QĐ-UBND của UBND tỉnh, ngày 
26/5/2022; (4) Phương án phát triển các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh; (5) Phương án phát triển các cụm công 
nghiệp trên địa bàn tỉnh.
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nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên để điều chỉnh phân bổ chỉ tiêu một số loại đất 
tại Quyết định số 1404/QĐ-UBND và Quyết định số 1411/QĐ-UBND.

Căn cứ vào các văn bản chỉ đạo nêu trên, cơ quan lập quy hoạch tỉnh đã 
mời đơn vị tư vấn về làm việc để hoàn thiện các nội dung trong hồ sơ quy hoạch 
tỉnh; chỉ đạo đơn vị tư vấn phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, UBND cấp 
huyện cập nhật, khắc phục các nội dung cần phải chỉnh sửa, sẵn sàng chuẩn bị đầy 
đủ các hồ sơ để trình Hội thẩm thẩm định, không được để xảy ra sai sót. Tuy 
nhiên, qua đối chiếu một số nội dung liên quan đến phương án phân bổ và khoanh 
vùng đất đai, phương án phát triển khu, cụm công nghiệp, phương án phát triển 
đô thị và nội dung khác trong hồ sơ quy hoạch tỉnh do đơn vị tư vấn đề xuất với 
báo cáo của các sở, ban, ngành có liên quan còn có nội dung chưa thống nhất. 
UBND tỉnh đã tổ chức họp và thống nhất nội dung phương án điểu chỉnh một số 
loại đất để cập nhật vào quy hoạch tỉnh; Ngày 04/01/2023, Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy đã tổ chức Hội nghị lần thứ 87 để nghe và cho ý kiến chỉ đạo về nội dung báo 
cáo số 03-BC/BCS ngày 04/01/2023 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về tình hình 
tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh và dự kiến tiến độ hoàn thiện, thẩm định, phê 
duyệt trong thời gian tới. Ngay sau hội nghị trên, đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh 
đã tiếp tục cập nhật, chỉnh sửa được một số nội dung trong hồ sơ quy hoạch tỉnh 
và được đăng tải đầy đủ tại địa chỉ: 
https://drive.google.com/drive/folders/1nbapQfO9urP2TqTfPZODIMsJKk1IlWfB?usp=share
_link (có mã QR kèm theo ở trang cuối của phụ lục).  

2. Một số nội dung cần có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để triển khai 
ngay trong thời gian tới

Qua rà soát, đối chiếu các nội dung trong hồ sơ quy hoạch tỉnh do đơn vị 
tư vấn cập nhật, đề xuất đến thời điểm ngày 05/01/2023 với các nội dung đã báo 
cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho thấy còn có một số nội dung cần 
có ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh để tổ chức thực hiện ngay, bao gồm:

2.1. Về phương án phát triển Khu công nghiệp (KCN)
Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần thứ 87 đã cho ý kiến chỉ đạo đối 

với phương án phát triển KCN, theo đó cần tập trung phát triển 23 khu công 
nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, điều chỉnh, bổ sung vào Quy 
hoạch các khu công nghiệp ở Việt Nam đến thời điểm cuối năm 2021 và Khu kinh 
tế chuyên biệt tại huyện Bình Giang, huyện Thanh Miện (khoảng 10.000ha). Như 
vậy, so với phương án phân bổ đất cho KCN trong báo cáo số 04-BC/BCS ngày 
04/01/2023 của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh về điều chỉnh, bổ sung nguyên tắc, 
tiêu chí, thứ tự ưu tiên, dự kiến phân bổ chỉ tiêu một số loại đất cấp tỉnh cho quy 
hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 
2021-2025 trên địa bàn tỉnh đã có sự thay đổi. Tuy nhiên, đơn vị tư vấn chưa thể 
cập nhật đầy đủ, chính xác tên gọi, diện tích, vị trí phương án phát triển các KCN 

https://drive.google.com/drive/folders/1nbapQfO9urP2TqTfPZODIMsJKk1IlWfB?usp=share_link
https://drive.google.com/drive/folders/1nbapQfO9urP2TqTfPZODIMsJKk1IlWfB?usp=share_link
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trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh. Do đó, hiện nay trong hồ sơ quy hoạch tỉnh thì 
phương án phát triển các KCN đến năm 2030 là 30 KCN và đến năm 2050 là 45 
KCN, cụ thể như sau: 

TT Tên KCN Vị trí Quy hoạch 2030 Quy hoạch 
2050

1 Nam Sách Hải Dương 62,42 62,42
2 KTC An Phát Hải Dương 46,43 46,4
3 Đại An Hải Dương 135,96 135,96

Đại An mở rộng (gđ 1) Cẩm Giàng 189,02 1894 Đại An mở rộng (gđ 2) Cẩm Giàng 227 227
5 Phúc Điền Cẩm Giàng 82,88 83
6 Tân Trường Cẩm Giàng 198,06 198,06
7 Lai Cách Cẩm Giàng 135,42 135,42
8 Cẩm Điền - Lương Điền Cẩm Giàng 149,31 149
9 Tân Trường mở rộng Cẩm Giàng 112,6 113
10 Lương Điền - Ngọc Liên Cẩm Giàng 150 150
11 An Phát 1 Nam Sách 180 180
12 An Phát 3 Nam Sách  290
13 An Phát 2 Nam Sách  210
14 Hưng Đạo Tứ Kỳ 200 200
15 Tứ Kỳ 1 Tứ Kỳ  220
16 Tứ Kỳ 2 Tứ Kỳ  220
17 Tứ Kỳ 3 Tứ Kỳ  200
18 Cộng Hòa Chí Linh 201 201,23
19 Chí Linh 3 Chí Linh 150 200
20 Chí Linh 1 Chí Linh 200 325,5
21 Chí Linh 2 Chí Linh  330
22 Gia Lộc Gia Lộc 197,94 197,94
23 Hoàng Diệu Gia Lộc 250 250
24 Gia Lộc 2 Gia Lộc  170
25 Gia Lộc 3 Gia Lộc 115 350
26 Lai Vu Kim Thành 212,89 212,89
27 Phú Thái Kim Thành 56,7 56,7
28 Kim Thành Kim Thành 164,98 164,98
29 Kim Thành 2 Kim Thành 437,24 437,24
30 Kim Thành 3 Kim Thành  250
31 Kim Thành 4 Kim Thành  270
32 Thanh Hà Thanh Hà 150 150
33 Ninh Giang Ninh Giang  180
34 Phúc Điền mở rộng Bình Giang 235,47 235,47
35 Bình Giang 6 Bình Giang  265
36 Bình Giang Bình Giang 150 150
37 Bình Giang 2 Bình Giang 303,27 303,27
38 Bình Giang 3 Bình Giang 274 274

Bình Giang 185 63039 Bình Giang 4 Thanh Miện 15 410
40 Bình Giang 5 Bình Giang  335
41 Thanh Miện 1 Thanh Miện  440
42 Thanh Miện 2 Thanh Miện 200 400
43 Thanh Miện 3 Thanh Miện  1000
44 Thanh Miện 4 Thanh Miện 293 293

Tổng cộng Số lượng KCN 30 44
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TT Tên KCN Vị trí Quy hoạch 2030 Quy hoạch 
2050

Diện tích 5.661 11.491

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có trách nhiệm tham mưu cho Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh xây dựng phương án phát triển hệ thống khu công nghiệp và tích 
hợp vào quy hoạch tỉnh được quy định tại Điều 10 Quyết định số 04/2020/QĐ-
UBND ngày 28/01/2020 của UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý nhà 
nước đối với các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hải Dương và khoản 1 Điều 
68 Nghị định số 35/2022/NĐ-CP.

2.2. Về phương án phát triển Cụm công nghiệp (KCN)
Ban cán sự Đảng UBND tỉnh đã báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy phương 

án điều chỉnh, bổ sung, nguyên tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên và dự kiến phân bổ 
chỉ tiêu đất CCN tại báo cáo số 04-BC/BCS. Tuy nhiên, hiện nay phương án phát 
triển CCN trong hồ sơ quy hoạch tỉnh do đơn vị tư vấn đề xuất để trình Hội đồng 
thẩm định vẫn chưa được cập nhật đầy đủ, chính xác, cụ thể như sau: 

STT Tên CCN Địa phương
Diện tích 

quy hoạch 
2030

Diện tích quy 
hoạch 2050 Ghi chú

1 Ba Hàng Hải Dương 42,095 42,1 CCN đã 
thành lập

2 Cẩm Thượng Hải Dương 51,9 51,9 CCN đã 
thành lập

3 Tây Ngô Quyền Hải Dương 19,51 19,51 CCN đã 
thành lập

4 Thạch Khôi - Gia Xuyên Hải Dương 68,1 68,1 CCN đã 
thành lập

5 Ngọc Sơn Hải Dương 59,52 59,52 CCN đã 
thành lập

6 Phía Tây Việt Hòa Hải Dương 0 66,2 Phát triển 
mới

7 Việt Hoà Hải Dương 44,87 44,87 CCN đã 
thành lập

8

Đại Sơn - Ngọc Sơn (xã Đại 
Sơn, huyện Tứ Kỳ: 56,8ha; 
xã Ngọc Sơn, TPHD: 
13,2ha)

Hải Dương 0 13,2 Phát triển 
mới

  Tứ Kỳ 0 56,8 Phát triển 
mới

9 Tiền Tiến - Telin Park Hải Dương 0 75 Phát triển 
mới

10 Hồng Lạc Thanh Hà 0 75 Phát triển 
mới

11 Hồng Lạc 3 Thanh Hà 0 60 Phát triển 
mới

12 Đoàn Tùng Thanh Miện 35,14 35,14 CCN đã 
thành lập

13 Ngũ Hùng - Thanh Giang Thanh Miện 75 75 CCN đã 
thành lập

14 Đoàn Tùng 2 Thanh Miện 46,5 46,5 CCN đã 
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STT Tên CCN Địa phương
Diện tích 

quy hoạch 
2030

Diện tích quy 
hoạch 2050 Ghi chú

thành lập

15 Tứ Cường- Chi Lăng Bắc Thanh Miện 75 75 CCN đã 
thành lập

16 Tứ Cường Thanh Miện 41,5 41,5 CCN đã 
thành lập

17 Cao Thắng Thanh Miện 45,52 45,52 CCN đã 
thành lập

18 Nguyên Giáp Tứ Kỳ 75 75 CCN đã 
thành lập

19 Văn Tố Tứ Kỳ 35,18 35,18 CCN đã 
thành lập

20 Quảng Nghiệp - Dân Chủ Tứ Kỳ 0 74,42 Phát triển 
mới

21 Kỳ Sơn Tứ Kỳ 53,26 53,26 CCN đã 
thành lập

22 Minh Đức - Quang Khải Tứ Kỳ 0 65 Phát triển 
mới

23 Văn An 1 Chí Linh 22,29 22,29 CCN đã 
thành lập

24 Văn An 2 Chí Linh 19,49 19,49 CCN đã 
thành lập

25 Tân Dân Chí Linh 25,45 25,45 CCN đã 
thành lập

26 Hoàng Tân Chí Linh 75 75 CCN đã 
thành lập

27 Văn Đức Chí Linh 0 50 Phát triển 
mới

28 Hiệp Sơn Kinh Môn 20,63 20,63 CCN đã 
thành lập

29 Duy Tân Kinh Môn 43,58 43,58 CCN đã 
thành lập

30 Phú Thứ Kinh Môn 64,53 64,53 CCN đã 
thành lập

31 Long Xuyên Kinh Môn 61,96 61,96 CCN đã 
thành lập

32 An Phụ Kinh Môn 49,95 49,95 CCN đã 
thành lập

33 Thăng Long Kinh Môn 49,74 49,74 CCN đã 
thành lập

34 Thất Hùng Kinh Môn 60 60 CCN đã 
thành lập

35 Quang Trung Kinh Môn 74,5 74,5 CCN đã 
thành lập

36 Thất Hùng 2 Kinh Môn 0 48,3 Phát triển 
mới

37 Bạch Đằng Kinh Môn 0 75 Phát triển 
mới

38 Nhân Quyền Bình Giang 42,4 42,4 CCN đã 
thành lập

39 Bình Giang 1 Bình Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

40 Bình Minh- Tân Hồng Bình Giang 38,01 38,01 CCN đã 
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STT Tên CCN Địa phương
Diện tích 

quy hoạch 
2030

Diện tích quy 
hoạch 2050 Ghi chú

thành lập

41 Hưng Thịnh Bình Giang 47,82 47,82 CCN đã 
thành lập

42 Tráng Liệt Bình Giang 27,78 27,78 CCN đã 
thành lập

43 Tân Hồng - Vĩnh Hồng Bình Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

44 Lương Điền Cẩm Giàng 35,69 35,69 CCN đã 
thành lập

45 Cao An Cẩm Giàng 46,31 46,31 CCN đã 
thành lập

46 CCN - Dịch vụ thương mại 
Lương Điền Cẩm Giàng 40,37 40,37 CCN đã 

thành lập

47 CADI Yên Viên- Ngọc 
Liên Cẩm Giàng 42 42 CCN đã 

thành lập

48 Lương Điền 2 Cẩm Giàng 51,9 51,9 CCN đã 
thành lập

49 Lương Điền 3 Cẩm Giàng 56 56 CCN đã 
thành lập

50 Thành Đạt Cẩm Giàng 0 54 Phát triển 
mới

51 Cẩm Vũ Cẩm Giàng 0 70 Phát triển 
mới

52 Định Sơn Cẩm Giàng 0 52 Phát triển 
mới

53 Yết Kiêu Gia Lộc 70,2 70,2 CCN đã 
thành lập

54 Toàn Thắng Gia Lộc 75 75 CCN đã 
thành lập

55 Tân Tiến Gia Lộc 0 55 Phát triển 
mới

56 Phúc Thành Kim Thành 0 75 Phát triển 
mới

57 Kim Đính II Kim Thành 0 50 Phát triển 
mới

58 Quỳnh Phúc Kim Thành 57,9 57,9 CCN đã 
thành lập

59 Cộng Hoà Kim Thành 65,13 65,13 CCN đã 
thành lập

60 Kim Lương Kim Thành 32,38 32,38 CCN đã 
thành lập

61 An Đồng Nam Sách 47,33 47,33 CCN đã 
thành lập

62 Nam Hồng - Hồng Phong Nam Sách 50 50 CCN đã 
thành lập

63 Thanh Quang - Quốc Tuấn Nam Sách 0 50 Phát triển 
mới

64 Thái Tân Nam Sách 75 75 Phát triển 
mới

65 Hồng Đức Ninh Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

66 Hồng Phúc Ninh Giang 54,59 54,59 CCN đã 
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STT Tên CCN Địa phương
Diện tích 

quy hoạch 
2030

Diện tích quy 
hoạch 2050 Ghi chú

thành lập

67 Quang Hưng Ninh Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

68 Tân Phong - Hưng Thái Ninh Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

69 Tân Phong 2 Ninh Giang 64,6 64,6 CCN đã 
thành lập

70 Hưng Long - Tân Phong Ninh Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

71 Nghĩa An 3 Ninh Giang 56,6 56,6 CCN đã 
thành lập

72 Hưng Long Ninh Giang 50,8 50,8 CCN đã 
thành lập

73 An Đức Ninh Giang 75 75 CCN đã 
thành lập

74 Tân Phong Ninh Giang 50 50 CCN đã 
thành lập

75 Nghĩa An Ninh Giang 61,9 61,9 CCN đã 
thành lập

76 Hồng Phúc - Hưng Long Ninh Giang 50 50 CCN đã 
thành lập

77 Cẩm Hưng Cẩm Giàng  65 Phát triển 
mới

78 Nghĩa An 2 Ninh Giang  60 Phát triển 
mới

79 Vĩnh Hòa - Đồng Tâm Ninh Giang  67 Phát triển 
mới

80 Văn Hội Ninh Giang  50 Phát triển 
mới

81 Hồng Dụ Ninh Giang  30 Phát triển 
mới

82 Cổ Phục Nam Kim Thành  75 Phát triển 
mới

83 Minh Hòa Kinh Môn  75 Phát triển 
mới

84 Hồng Lạc 2 Thanh Hà  75 Phát triển 
mới

85 Thanh Hải Thanh Hà  50 Phát triển 
mới

86 Hưng Phát Kim Thành  75 Phát triển 
mới

Diện tích 3150 4837 
 Tổng cộng Số lượng 

CCN 59 86

Theo quy định của pháp luật, cơ quan có trách nhiệm xây dựng phương án 
phát triển CCN trên địa bàn được quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định số 
66/2020/NĐ-CP đã có phương án báo cáo theo sự chỉ đạo của UBND tỉnh trước 
khi báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại Hội nghị 87. Theo Điều 1 Nghị định 
66/2020/NĐ-CP thì một trong các điều kiện để thành lập CCN là phải có trong 
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phương án phát triển CCN năm trong quy hoạch tỉnh đã được phê duyệt. Vì vậy, 
cần có sự chỉ đạo thống nhất, chỉnh sửa trực tiếp và đảm bảo chuẩn xác cả về tên 
gọi, diện tích và vị trí phương án phát triển CCN trong hồ sơ quy hoạch nêu trên.

2.3. Về phương án phát triển đô thị
Theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương lần thứ XII, mục tiêu 

tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2025 là đạt trên 45%, năm 2030 là trên 60%. 
Các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần thực hiện là đẩy mạnh phát triển các đô 
thị và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng khu vực nông thôn theo hướng văn 
minh, hiện đại, hạ tầng đồng bộ, bền vững. Hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I 
của thành phố Hải Dương; thực hiện nâng cấp và phấn đấu xây dựng các huyện 
Cẩm Giàng, Bình Giang, Nam Sách đạt tiêu chí đô thị loại IV, thị xã Kinh Môn 
đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025; các huyện: Gia Lộc, Thanh Miện, 
Kim Thành, Ninh Giang trở thành đô thị loại IV, thị xã Kinh Môn trở thành 
thành phố và thành phố Chí Linh đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2030; nâng 
cấp các xã có điều kiện kinh tế phát triển trên địa bàn tỉnh trở thành đô thị loại 
V theo lộ trình phát triển đô thị để Hải Dương sớm trở thành thành phố trực 
thuộc Trung ương.

Hiện tại, phương án phát triển đô thị trong hồ sơ quy hoạch tỉnh do đơn vị 
tư vấn đề xuất: tỷ lệ đô thị hóa của tỉnh đến năm 2025 ước đạt khoảng 35 - 38%; 
đến 2030 ước đạt khoảng 40 - 45 %, lộ trình thức hiện phát triển các đô thị cụ 
thể như sau:

STT Tên Năm 2025 Năm 2030
I Thành phố Hải Dương   
1 Thành phố Hải Dương I I
II Huyện Cẩm Giàng   
2 Đô thị thị trấn Cẩm Giang V V
3 Đô thị thị trấn Lai Cách IV *MR IV  *MR
4 Đô thị Tân Trường V V
5 Đô thị Lương Điền - V

III Huyện Thanh Miện   
6 Đô thị thị trấn Thanh Miện V IV *MR

7 Đô thị Đoàn Tùng ( được công nhận 
loại V năm 2022 ) V V

8 Đô thị Tứ Cường - V
IV Huyện Ninh Giang   
9 Đô thị  thị trấn Ninh Giang V IV *MR
V Huyện Tứ Kỳ   
10 Đô thị thị trấn Tứ Kỳ V V
11 Đô thị Hưng Đạo V V
VI Huyện Nam Sách   
12 Đô thị thị trấn Nam Sách IV *MR IV *MR

13 Đô thị Thanh Quang  ( đươc công nhận 
năm 2021 ) V V

14 Đô thị Minh Tân - V
VII Huyện Kim Thành   
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15 Đô thị Phú Thái V IV *MR
16 Đô thị Đồng Cẩm - V

VIII Thị xã Kinh Môn   
17 Đô thị Kinh Môn III III ( Thành phố)
IX Thành phố Chí Linh   
18 Đô thị Chí Linh III II
X Huyện Bình Giang   

19 Đô thị Bình Giang IV IV ( Tx Bình 
Giang)

XI Huyện Gia Lộc   
20 Đô thị thị trấn  Gia Lộc IV *MR IV *MR
21 Đô thị Quang Minh V V

XII Huyện Thanh Hà   
22 Đô thị thị trấnThanh Hà V V

 Tổng cộng : 22 ĐT 18 ( Bổ sung thêm 
mới 4 ĐT)

22 ( Bổ sung thêm 
mới 4 ĐT)

Như vậy, với phương án như trong hồ sơ Quy hoạch tỉnh thì chưa đạt được 
mục tiêu Nghị quyết Đại hội đã đề ra; Tại Hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy lần 
thứ 87 đã cho ý kiến chỉ đạo: Phấn đấu đảm bảo mục tiêu tỷ lệ đô thị hóa đến 
năm 2025 và năm 2030 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2020-2025 và Nghị quyết số 30-NQ/TW ngày 23/11/2022 của Bộ 
Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng 
đồng bằng Sông Hồng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đề ra. Do vậy, cơ 
quan chuyên môn có chức năng QLNN tham mưu cho UBND tỉnh về nội dung 
phát triển đô thị cần chỉnh sửa và có giải pháp để đạt mục tiêu đã đề ra trong hồ 
sơ quy hoạch tỉnh đã được Hội nghị lần thứ 11 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 
thông qua, đó là: phấn đấu đưa tỉnh Hải Dương trở thành thành phố trực thuộc 
Trung ương; đồng thời cần đặt trong mối liên kết vùng có sự sắp xếp, bố trí 
không gian hợp lý theo Nghị quyết số 27/2022/UBTVQH15 ngày 21/9/2022 của 
Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 
1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và 
phân loại đơn vị hành chính.

2.4. Về phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai
Theo quy định tại điểm l khoản 2 Điều 27 của Luật Quy hoạch, khoản 7 

Điều 28 Nghị định số 37/2019/NĐ-CP thì phương án và khoanh vùng đất đai 
theo khu chức năng và theo loại đất đến từng đơn vị hành chính cấp huyện là 
một nội dung quan trọng được tích hợp vào trong hồ sơ quy hoạch tỉnh. Nội dung 
phương án phân bổ và khoanh vùng đất đại trong hồ sơ quy hoạch tỉnh do đơn 
vị tư vấn đề xuất đến thời điểm ngày 05/01/2022 được nêu tại mục VIII, phần II 
của hồ sơ quy hoạch và tại phụ lục (kèm theo). Với phương án này, trong thời 
kỳ 2021-2030, tổng diện tích các loại đất cần thu hồi là 16.543 ha, trong đó: đất 
nông nghiệp 16.433 ha, đất ở 110 ha; diện tích đất nông nghiệp chuyển sang sử 
dụng vào các mục đích phi nông nghiệp là 18.348 ha; diện tích đất chưa sử dụng 
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chuyển sang sử dụng vào các mục đích nông nghiệp là 26 ha, phi nông nghiệp 
là 61 ha.

Tại Hội nghị lần thứ 87, Ban Thương vụ Tỉnh ủy đã nghe Ban cán sự Đảng 
UBND tỉnh báo cáo và đã có một số ý kiến chỉ đạo, trong đó có lưu ý một số nội 
dụng liên quan đến báo cáo số 04-BC/BCS. Tuy nhiên, theo quy định của pháp 
luật, cơ quan có trách nhiệm tổ chức xây dựng phương án phân bổ và khoanh 
vùng đất đai để tích hợp vào quy hoạch tỉnh được quy định tại khoản 6 Điều 1 
Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. Do vậy, cần phải có sự chỉ đạo thống nhất của 
UBND tỉnh để đảm bảo tính chuẩn xác, đúng nội dung và quy định của pháp luật 
trong hồ sơ quy hoạch tỉnh.

2.5. Về các nội dung khác trong hồ sơ quy hoạch tỉnh
- Theo Luật Quy hoạch và Nghị định số 37/2019/NĐ-CP thì hệ thống bản 

đồ trong hồ sơ quy hoạch tỉnh phải đảm bảo đúng quy định. Tuy nhiên, do các 
phương án trong quy hoạch chưa được hoàn thiện nên hệ thống bản đồ còn có 
những nội dung chưa được cập nhật đầy đủ. Mặt khác, hệ thống bản đồ cần phải 
được xây dựng trên nền địa lý quốc gia và có một số nội dung thuộc danh mục 
bí mật Nhà nước, nhưng đơn vị tư vấn lập quy hoạch tỉnh là doanh nghiệp có 
yếu tố nước ngoài do Singapore cấp phép đăng ký kinh doanh nên có khó khăn 
nhất định. Trách nhiệm của đơn vị tư vấn là phải bàn giao sản phẩm quy hoạch 
tỉnh cho đến khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

Vì vậy, trong trường hợp phải đảm bảo bí mật Nhà nước mà đơn vị tư 
vấn không thể tiếp cận được với tài liệu nêu trên, cần phải huy động cán bộ, công 
chức của các cơ quan chuyên môn tham gia vào quá trình cập nhật, chỉnh sửa hệ 
thống bản đồ bảo đảm đúng quy định của pháp luật. Nội dung này phát sinh 
ngoài dự kiến, cần có sự chỉ đạo của UBND tỉnh.

- Theo đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư tại văn bản số 7033/BKHĐT-
QLQH ngày 03/10/2022 về việc tham gia ý kiến đối với Quy hoạch tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh đã có văn bản số 2177/SKHĐT-THQH ngày 17/11/2022 
để xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về nội dung đánh giá môi trường 
chiến lược. Tuy nhiên, đến nay Bộ Tài nguyên và Môi trường chưa có ý kiến đối 
với nội dung này. Vì vậy, ngày 05/01/2022, Sở Kế hoạch và Đầu tư cũng đã có 
văn bản lần 2 để đề nghị Bộ Tài nguyên và Môi trường quan tâm tham gia ý 
kiến.

- Trong phần giải pháp và nguồn lực thực hiện quy hoạch, đơn vị tư vấn 
có đề xuất hình thành Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư trực thuộc 
UBND tỉnh, chịu trách nhiệm xúc tiến thương mại cho tất cả các sản phẩm nhánh 
mang Thương hiệu Hải Dương, cũng như các hoạt động xúc tiến đầu tư cho các 
hoạt động kinh tế trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, tỉnh đã có thông báo số 1342-
TB/TU ngày 18/6/2019 của Tỉnh ủy Hải Dương về Kết luận của Ban Thường vụ 
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Tỉnh ủy về việc thành lập Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại, du lịch tỉnh 
Hải Dương. Hiện nay, có một số số mô hình đang tiếp tục được nghiên cứu hoàn 
thiện như: Trung tâm tư vấn, hỗ trợ, cung cấp dịch vụ, hình thành và phát triển 
hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã khu vực miền Bắc tại tỉnh Hải Dương; cổ phần 
hóa Trung tâm Tư vấn, Dịch vụ, Việc làm, Hỗ trợ doanh nghiệp Khu công nghiệp 
trực thuộc BQL KCN tỉnh; mô hình Japan-desk tại tỉnh Hải Dương,… Tuy nhiên, 
theo khoản 4 Điều 91 Nghị định số 31/2021/NĐ-CP thì tùy thuộc vào nhu cầu 
và điều kiện cụ thể, UBND cấp tỉnh thành lập cơ quan hoặc bộ phận xúc tiến đầu 
tư trong cơ cấu tổ chức của mình và có trách nhiệm bố trí cơ sở vật chất, điều 
kiện làm việc, biên chế và kinh phí hoạt động. Trường hợp thành lập cơ quan 
xúc tiến đầu tư trực thuộc UBND cấp tỉnh phải được sự thống nhất của Bộ Nội 
vụ và Bộ Kế hoạch và Đầu tư trước khi trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, 
quyết định theo quy định của pháp luật. Hải Dương là một tỉnh có vai trò và vị 
thế rất quan trọng trong vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Thủ đô Hà Nội và 
vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ, thuộc Quân khu 3 và là một trong số ít địa 
phương có mối liên kết trực tiếp với 14 tỉnh, thành phố trọng vùng. Do đó, rất 
cần có một mô hình cấp vùng xứng tầm nên cần xin ý kiến chỉ đạo của UBND 
tỉnh để có thể khai thác tốt vị thế của tỉnh Hải Dương, phát triển các KCN, khu 
kinh tế và các định hướng, mục tiêu đã đề ra trong hồ sơ quy hoạch tỉnh.

II. DỰ KIẾN TIẾN ĐỘ VÀ PHƯƠNG ÁN TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
TRONG THỜI GIAN TỚI

Căn cứ vào hiện trạng hồ sơ quy hoạch tỉnh, trong thời gian tới cần đảm 
bảo thực hiện tốt các nội dung và tiến độ cụ thể như sau:

Thời gian Nội dung Đơn vị thực 
hiện Đơn vị phối hợp

I Hoàn thiện nội dung hồ sơ quy hoạch 
tỉnh

- Trong 
ngày 

06/01/2023

- Sáng ngày 06/01/2023: Tại cuộc họp 
UBND tỉnh cần có sự chỉ đạo thống nhất 
các phương án trong hồ sơ quy hoạch 
tỉnh và các nội dung khác có liên quan, 
trong đó có: phương án: phân bổ và 
khoanh vùng sử đụng dất đai, phương án 
phát triển các khu, cụm công nghiệp, 
phương án phát triển đô thị trong hồ sơ quy 
hoạch tỉnh.

- UBND tỉnh Các cơ quan, đơn 
vị tham gia dự 

họp
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Thời gian Nội dung Đơn vị thực 
hiện Đơn vị phối hợp

- Chiều ngày 06/01/2023: Các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
và các cơ quan, đơn vị có liên quan tham 
gia chỉnh sửa trực tiếp vào hồ sơ quy hoạch 
tỉnh (theo đường link và mã QR trong báo 
cáo), gửi trực tiếp cho đơn vị tư vấn để 
chỉnh sửa theo địa chỉ: Ông Bùi Đào Thái 
Trường-Tổng giám đốc Công ty Roland 
Berger Pte. Ltd, Điện thoại: 097 100 3060, 
Email: truong.bui@rolandberger.com; 
đồng thời gửi về Sở Kế hoạch và Đầu tư 
theo địa chỉ: 
sokehoachvadautu34@gmail.com để kiểm 
soát.

Các sở, ban, 
ngành, UBND 
các huyện, thị 
xã, thành phố 

và các cơ 
quan, đơn vị 
có liên quan

Đơn vị tư vấn

Chậm nhất 
ngày 

10/01/2023

Hoàn thiện các nội dung trong hồ sơ quy 
hoạch tỉnh đảm bảo chất lượng, đầy đủ nội 

dung, không được để xảy ra sai sót

Đơn vị tư vấn
chịu trách 

nhiệm hoàn 
thiện đầy đủ 
hồ sơ gửi về 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Các Sở, ban, 
ngành, UBND 

các huyện, thị xã, 
thành phố và các 
cơ quan, đơn vị 

có liên quan

Ngày 
11/01/2023

- Buổi sáng: Sở Kế hoạch và Đầu tư đăng 
tải nội dung hồ sơ đã được đơn vị tư vấn 
tiếp thu, chỉnh sửa trên website của Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tại địa chỉ: 
http://sokhdt.haiduong.gov.vn/  để các sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố và các cơ quan QLNN có liên 
quan kiểm tra, kiểm soát lại các nội dung 
trong hồ sơ quy hoạch do đơn vị tư vấn đã 
chỉnh sửa trước khi trình UBND tỉnh.

Các Sở, ban, 
ngành, UBND 
các huyện, thị 
xã, thành phố 

và các cơ 
quan, đơn vị 
có liên quan 

kiểm tra, kiểm 
soát lại nội 
dung mà cơ 
quan, đơn vị 
mình đã tham 
gia và yêu cầu 
tư vấn chỉnh 

sửa trên cơ sở 
nội dung đã 

thống nhất tại 
cuộc họp ngày 

06/01/2023

Đơn vị tư vấn

mailto:truong.bui@rolandberger.com
mailto:sokehoachvadautu34@gmail.com
http://sokhdt.haiduong.gov.vn/
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Thời gian Nội dung Đơn vị thực 
hiện Đơn vị phối hợp

- Buổi chiều: Xử lý vấn đề phát sinh (nếu 
có)

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 

hoạch và Đầu 
tư và các cơ 
quan có liên 

quan.

Chậm nhất 
vào ngày 

12/01/2023 

Trình UBND tỉnh hồ sơ quy hoạch tỉnh và 
đề nghị UBND tỉnh ban hành văn bản 
thống nhất nội dung để trình Hội đồng 

thẩm định

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Văn phòng 
UBND tỉnh

Trước ngày 
14/01/2023

UBND tỉnh ban hành văn bản thống nhất 
nội dung để trình Hội đồng thẩm định hồ 

sơ quy hoạch tỉnh
Văn phòng 
UBND tỉnh

II Trình thẩm định, phê duyệt và công bố Quy hoạch tỉnh

Chậm nhất 
vào ngày 

16/01/2023

Trình Hội đồng thẩm định hồ sơ Quy 
hoạch tỉnh

Sở Kế hoạch 
và Đầu tư

Đơn vị tư vấn, 
BCĐ quy hoạch 
tỉnh, UBND tỉnh 
và các Sở, ngành 

có liên quan

Tháng 01-
02/2023

- Kiến nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
tổ chức thẩm định và sớm có báo cáo kết 

quả thẩm định

Hội đồng 
Thẩm định

- UBND tỉnh, 
BCĐ quy hoạch 

tỉnh;
- Các Bộ, ngành, 
cơ quan có liên 

quan.
- Sở Kế hoạch 
và Đầu tư, các 
sở, ban, ngành, 

UBND các 
huyện, thị xã, 

thành phố có liên 
quan và đơn vị tư 

vấn.

Trong tháng 
02/2023

Hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh sau khi 
tiếp thu, giải trình theo kết luận của Hội 

đồng thẩm định quy hoạch tỉnh

Đơn vị tư 
vấn, Sở Kế 

hoạch và Đầu 
tư

Tháng 02- Đơn vị tư BCĐ quy hoạch 
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Thời gian Nội dung Đơn vị thực 
hiện Đơn vị phối hợp

Báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh 
xem xét, thông qua Quy hoạch tỉnh 

để trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt;

vấn, Sở Kế 
hoạch và Đầu 

tư

tỉnh; các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương có liên 
quan

03/2023

Trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, 
thông qua nội dung Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh, 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương có liên 
quan

UBND tỉnh hoàn thiện Hồ sơ trình Thủ 
tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt Quy 
hoạch tỉnh, đảm bảo đủ điều kiện quy định 

tại Điều 35 của Luật Quy hoạch;

UBND tỉnh

BCĐ quy hoạch 
tỉnh; Đơn vị tư 

vấn, Sở Kế 
hoạch và Đầu tưChậm nhất 

ngày 
15/3/2023 Kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét 

ban hành Quyết định phê duyệt Quy hoạch 
tỉnh (trước ngày 25/3/2023)

Thủ tướng 
Chính phủ

Bộ Kế hoạch và 
Đầu tư, Văn 
phòng Chính 

phủ, UBND tỉnh

Tháng 
03/2023 Tổ chức công bố Quy hoạch tỉnh

UBND tỉnh, 
Sở Kế hoạch 

và Đầu tư

Các Sở, ban, 
ngành, địa 

phương có liên 
quan

III. MỘT SỐ NỘI DUNG ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

1. Theo quy định của pháp luật, thời gian lập quy hoạch tỉnh không quá 24 
tháng tính từ ngày nhiệm vụ lập quy hoạch được phê duyệt; thời gian còn lại để 
trình thẩm định và phê duyệt quy hoạch tỉnh Hải Dương còn rất ngắn (chậm nhất 
vào ngày 25/3/2023), trong khi quy trình và nội dung thẩm định theo Luật Quy 
hoạch, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP và Quyết định số 1291/QĐ-HĐTĐ ngày 
17/9/2021 của Hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh là rất chặt chẽ; đúng quy trình, 
nội dung; thẩm định độc lập, công khai và minh bạch; có phản biện độc lập hoặc 
cần có giải trình, làm rõ,…. Vì vậy, đề nghị UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo các Sở, 
ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan thực 
hiện tốt các nội dung đã nêu trong báo cáo; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với đơn vị 
tư vấn, cơ quan lập quy hoạch tỉnh để sẵn sàng cùng với cơ quan lập quy hoạch 
tiếp thu, giải trình, hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh cho đến khi được Thủ tướng 
Chính phủ phê duyệt. 

2. Để nghị UBND tỉnh tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo trong việc phối hợp với các 
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bộ, ngành Trung ương, các tỉnh, thành phố có liên quan trong quá trình tiếp thu, 
giải trình và hoàn thiện hồ sơ quy hoạch tỉnh; đồng thời bám sát vào các định 
hướng lớn trong Quy hoạch tổng thể quốc gia đang được Quốc hội thảo luận để 
cập nhật, hoàn thiện quy hoạch của tỉnh.

3. Tăng cường công tác quản lý, đảm bảo đồng bộ thống nhất trong công tác 
quản lý Nhà nước về quy hoạch, nhất là các quy hoạch thuộc hệ thống quy hoạch 
quốc gia trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Đào tạo, tập huấn đội ngũ cán bộ công chức 
và đảm bảo các nguồn lực cần thiết cho công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch; 
Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện ngay sau khi quy hoạch được chính thức 
phê duyệt.

4. Đề nghị các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố cử các 
đồng chí cán bộ, công chức có trình độ chuyên môn cao, kinh nghiệm công tác 
phối hợp chặt chẽ với đơn vị tư vấn để hoàn thành các nội dung, tiến độ theo dự 
kiến đã nêu trong báo cáo.

5. Yêu cầu đơn vị tư vấn huy động lực lượng và bố trí các chuyên gia giỏi 
hoàn thành các nội dung trong hồ sơ quy hoạch tỉnh, đảm bảo đúng quy định của 
pháp luật, tuyệt đối không được để xảy ra sai sót và phải chịu trách nhiệm pháp 
lý về các nội dung đã đề xuất. Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để phối hợp cùng 
với cơ quan lập quy hoạch trình Hội đồng thẩm định trong thời gian tới.

Trên đây là báo cáo tình hình tiếp thu, hoàn thiện Quy hoạch tỉnh Hải Dương 
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và dự kiến phương án thực hiện trong 
thời gian tới, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo và xin ý kiến chỉ đạo của 
UBND tỉnh./.

Nơi nhận
- Như trên;
- Đ/c Lưu Văn Bản, PCT TTr UBND tỉnh (b/c);
- Các Sở, ban, ngành trong tỉnh (để phối hợp);
- UBND các huyện, TX, TP (để phối hợp);
- Giám đốc & các PGĐ Sở;
- Công ty Roland Berger Pte.ltd;
- CTCP Công nghệ-Viễn thông Sài Gòn (để phối 

hợp và đôn đốc đơn vị tư vấn thực hiện);
- Lưu VT, THQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hải Châu
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Phụ lục
PHƯƠNG ÁN PHÂN BỔ VÀ KHOANH VÙNG ĐẤT ĐAI CỦA TỈNH HẢI DƯƠNG ĐẾN NĂM 2030

TRONG HỒ SƠ QUY HOẠCH TỈNH THEO ĐỀ XUẤT CỦA ĐƠN VỊ TƯ VẤN
(kèm theo báo cáo số:      /BC-KHĐT-THQH ngày       tháng 01 năm 2023 của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 
diện 
tích

Bình 
Giang

Cẩm 
Giàng

Gia 
Lộc

Kim 
Thành

Nam 
Sách

Ninh 
Giang

Thanh 
Hà

Thanh 
Miện Tứ Kỳ 

TX 
Kinh 
Môn

TP Chí 
Linh

TP Hải 
Dương

I Loại đất  
1 Đất nông nghiệp NNP 86.992 5.431 4.826 5.035 4.673 5.662 7.484 6.922 7.381 9.773 8.494 18.220 3.092
 Trong đó:  
1.1 Đất trồng lúa LUA 46.444 3.897 2.984 3.494 3.344 3.421 5.213 1.142 5.699 5.634 4.948 4.545 2.124

 Trong đó: Đất chuyên 
trồng lúa nước LUC 46.444 3.897 2.984 3.494 3.344 3.421 5.213 1.142 5.699 5.634 4.948 4.545 2.124

1.2 Đất trồng cây lâu năm CLN 18.095 658 46 428 601 891 814 5.411 505 1.748 1.239 5.381 373
1.3 Đất rừng phòng hộ RPH 4.399 - - - - - - - - - 497 3.902 -
1.4 Đất rừng đặc dụng RDD 1.544 - - - - - - - - - 309 1.235 -
1.5 Đất rừng sản xuất RSX 2.080 - - - - - - - - - 229 1.851 -

 
Trong đó: đất có rừng 
sản xuất là rừng tự 
nhiên

RSN - - - - - - - - - - - - -

2 Đất phi nông nghiệp PNN 79.824 5.183 6.185 4.936 6.834 5.438 6.197 7.150 4.965 6.747 8.040 10.073 8.076
 Trong đó:  -
2.1 Đất quốc phòng CQP 833 25 10 5 23 8 14 10 17 21 71 589 41
2.2 Đất an ninh CAN 390 7 12 18 6 6 8 17 11 8 10 264 21
2.3 Đất khu công nghiệp SKK 5.661 1.148 1.217 563 872 180 - 150 508 200 - 551 272
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 
diện 
tích

Bình 
Giang

Cẩm 
Giàng

Gia 
Lộc

Kim 
Thành

Nam 
Sách

Ninh 
Giang

Thanh 
Hà

Thanh 
Miện Tứ Kỳ 

TX 
Kinh 
Môn

TP Chí 
Linh

TP Hải 
Dương

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 3.150 306 272 145 155 172 763 - 319 163 425 142 286
2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 1.183 86 44 104 158 61 103 87 10 43 115 231 141

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi 
nông nghiệp SKC 3.196 89 432 74 339 201 120 56 60 186 710 459 469

2.7 Đất sử dụng cho hoạt 
động khoáng sản SKS - - - - - - - - - - - - -

2.8 Đất phát triển hạ tầng 
cấp quốc gia, cấp tỉnh DHT 34.221 2.359 2.083 2.229 2.167 2.674 3.080 2.556 2.836 3.072 3.146 4.715 3.306

 Trong đó:  -
- Đất giao thông DGT 20.003 1.500 1.285 1.476 1.182 1.551 1.814 1.306 1.654 1.781 1.591 2.755 2.109
- Đất thủy lợi DTL 7.507 431 388 346 605 696 801 754 702 815 681 793 495

- Đất xây dựng cơ sở văn 
hóa DVH 502 31 33 29 39 36 42 36 36 37 44 72 67

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 240 8 7 17 7 29 22 7 9 7 10 46 72

- Đất xây dựng cơ sở giáo 
dục và đào tạo DGD 1.320 88 100 85 83 82 90 78 108 94 116 149 248

- Đất xây dựng cơ sở thể 
dục thể thao DTT 1.130 51 60 50 52 67 65 104 72 92 72 325 118

- Đất công trình năng 
lượng DNL 354 12 21 20 12 12 8 18 8 19 190 21 13

- Đất công trình bưu 
chính, viễn thông DBV 16 1 1 1 1 1 3 1 1 2 2 1 2

- Đất xây dựng kho dự trữ 
quốc gia DKG 12 - 6 - - 6 - - - - - - -
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 
diện 
tích

Bình 
Giang

Cẩm 
Giàng

Gia 
Lộc

Kim 
Thành

Nam 
Sách

Ninh 
Giang

Thanh 
Hà

Thanh 
Miện Tứ Kỳ 

TX 
Kinh 
Môn

TP Chí 
Linh

TP Hải 
Dương

- Đất cơ sở tôn giáo TON 382 36 24 32 32 19 28 31 32 22 72 24 31

-
Đất làm nghĩa trang, 
nhà tang lễ, nhà hỏa 
táng

NTD 1.778 172 126 143 129 134 155 115 166 151 187 188 111

- Đất có di tích lịch sử - 
văn hóa DDT 265 1 9 - - 4 8 - 7 5 54 175 1

- Đất bãi thải, xử lý chất 
thải DRA 465 21 12 20 6 23 35 73 34 24 103 99 16

2.9 Đất danh lam thắng 
cảnh DDL 55 - - - - - - 35 20 - - - -

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 14.416 926 1.311 1.074 1.960 1.057 1.372 2.639 1.008 1.460 585 309 715
2.11 Đất ở tại đô thị ODT 5.072 94 234 149 84 115 65 145 176 115 986 1.256 1.653

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ 
quan TSC 338 18 16 25 32 20 34 17 21 23 26 26 81

2.13 Đất xây dựng trụ sở của 
tổ chức sự nghiệp DTS 59 1 3 6 1 2 3 4 2 1 3 22 13

2.14 Đất xây dựng cơ sở 
ngoại giao DNG - - - - - - - - - - - - -

3 Đất chưa sử dụng CSD 12 1 1 - - 0 2 - - 8 0 0 -
II Khu chức năng  -
1 Đất khu công nghệ cao KCN -
2 Đất khu kinh tế KKT -

3 Đất đô thị KDT 46.739 1.603 2.152 1.324 619 1.084 677 1.382 983 1.354 9.482 18.287 7.791
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Diện tích phân theo đơn vị hành chính

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã
Tổng 
diện 
tích

Bình 
Giang

Cẩm 
Giàng

Gia 
Lộc

Kim 
Thành

Nam 
Sách

Ninh 
Giang

Thanh 
Hà

Thanh 
Miện Tứ Kỳ 

TX 
Kinh 
Môn

TP Chí 
Linh

TP Hải 
Dương

4 Khu sản xuất nông 
nghiệp KNN 46.444 3.897 2.984 3.494 3.344 3.421 5.213 1.142 5.699 5.634 4.948 4.545 2.124

5 Khu lâm nghiệp KLN 8.023 - - - - - - - - - 1.035 6.988 -
6 Khu du lịch KDL 10.048 200 250 252 200 864 250 1.200 1.700 5.078 55

7
Khu bảo tồn thiên 
nhiên và đa dạng sinh 
học

KBT 1.544 - - - - - - - - - 309 1.235 -

8 Khu phát triển công 
nghiệp KPC 8.811 1.454 1.489 708 1.027 352 763 150 827 363 425 693 558

9 Khu đô thị DTC 559 559

10 Khu thương mại - dịch 
vụ KTM 1.183 86 44 104 158 61 103 87 10 43 115 231 141

11 Khu dân cư nông thôn DNT 28.653 1.654 2.802 1.458 2.872 2.023 1.474 2.094 8.215 1.573 1.170 2.153 1.165

Ghi chú: Khu chức năng không tổng hợp khi tính tổng diện tích tự nhiên
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