
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH HẢI DƢƠNG 

 

 Số:            /TB-UBND 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

   Hải Dương, ngày        tháng 11 năm 2022 

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Lƣu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thƣờng trực UBND 

tỉnh tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mƣơi bảy, năm 2022 

  

Ngày 18 tháng 11 năm 2022, tại trụ sở UBND tỉnh, đồng chí Lưu Văn Bản 

- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh chủ trì phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh 

tuần thứ bốn mươi bảy, năm 2022. Tham dự có các đồng chí thành viên UBND 

tỉnh; đại diện Lãnh đạo HĐND tỉnh; đại diện Lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị: 

Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng HĐND & UBND tỉnh, Lãnh đạo UBND các 

huyện, thị xã, thành phố và những đơn vị có liên quan.  

Sau khi nghe các sở, ngành báo cáo, ý kiến tham gia của các đại biểu dự 

họp và ý kiến của các đồng chí Lãnh đạo HĐND & UBND tỉnh, đồng chí Lưu 

Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận như sau:    

1. Báo cáo khó khăn, vƣớng mắc và đề xuất, kiến nghị khi triển khai 

các dự án trong trung tâm thành phố liên quan tới Nhà máy Sứ, Nhà máy 

Bơm và Nhà máy Xay  

1.1. Đối với việc đầu tƣ xây dựng khu trung tâm phƣờng Phạm Ngũ 

Lão, thành phố Hải Dƣơng – Khu vực 1 (liên quan đến Nhà máy Sứ Hải 

Dương) 

a) Trên cơ sở phạm vi, diện tích quy hoạch Khu đô thị trung tâm phường 

Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương – Khu vực 1 đã được UBND tỉnh phê 

duyệt, UBND tỉnh thống nhất phân kỳ đầu tư như sau: 

* Giai đoạn 1: Đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư, Trường 

Mầm non Hoa Sứ và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch khu vực Nhà máy 

Sứ, Công ty cổ phần phát hành sách Hải Dương.  

- Diện tích: 83.680,3 m
2
 (bao gồm toàn bộ phần diện tích đất Nhà máy Sứ 

và đường vào khu tái định cư, đất Công ty cổ phần phát hành Sách; không bao 

gồm đất 18 hộ dân, đất Trường Mầm non Hoa Sứ); trong đó, diện tích khu tái 

định cư là 8.279m
2
. 

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

- Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND thành phố Hải Dương. 

* Giai đoạn 2: Triển khai thực hiện đồng thời 02 dự án 

(1) Tổ chức đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án đầu tư xây 

dựng Khu đô thị trung tâm phường Phạm Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu 

vực 1. 
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(2) Đầu tư xây dựng các nút giao giữa Khu đô thị trung tâm phường Phạm 

Ngũ Lão, thành phố Hải Dương - Khu vực 1 với các khu vực lân cận.  

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh hỗ trợ.  

- Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND thành phố Hải Dương 

b) UBND thành phố Hải Dương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh hoàn 

thiện dự thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. 

1.2. Đối với việc đầu tƣ xây dựng Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm 

thành phố Hải Dƣơng (Diamond Land) 

a) UBND tỉnh thống nhất việc chấp thuận chủ trương điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải 

Dương (Diamond Land) với nội dung cụ thể như sau: 

- Xác định rõ ranh giới, diện tích Khu 1 thuộc Khu đô thị trung tâm thành 

phố Hải Dương (Diamond Land) để phân kỳ đầu tư làm 02 khu (Khu A và Khu B). 

- Đối với khu vực phía Đông đường Nguyễn Trãi - Khu A, diện tích 

khoảng 6,06 ha (hiện trạng là khu đất Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, 

Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty vinafood, Trung tâm xúc tiến 

thương mại và 17 hộ dân đang quản lý, sử dụng): cho phép điều chỉnh khu đất 

đã được quy hoạch là bãi xe thành khu đất ở tái định cư; bãi xe sẽ nghiên cứu 

phương án bố trí quy hoạch ngầm; đồng thời đề nghị Chính phủ cho phép 

không bố trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội (Nội dung này hiện đang báo cáo 

Thủ tướng Chính phủ) 

b) UBND thành phố Hải Dương phối hợp Văn phòng UBND tỉnh dự 

thảo Báo cáo của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

theo quy định. 

c) Sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy đồng ý chủ trương. Trên cơ sở 

phạm vi, diện tích quy hoạch Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương 

(Diamond Land); UBND tỉnh thống nhất phân kỳ đầu tư như sau: 

* Giai đoạn 1: Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ 

thuật khu tái định cư và giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch đối với khu vực 

phía Đông đường Nguyễn Trãi - Khu A. 

- Diện tích khoảng 6,06 ha (hiện trạng là khu đất Công ty cổ phần chế tại 

Bơm Hải Dương, Công ty bơm Ebara, Nhà máy Xay, Công ty vinafood, Trung tâm 

xúc tiến thương mại, không bao gồm 17 hộ dân phía Đông đường Nguyễn Trãi).  

- Nguồn vốn thực hiện: Vốn đầu tư công - Ngân sách tỉnh hỗ trợ. 

- Chủ đầu tư thực hiện dự án: UBND thành phố Hải Dương. 
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* Giai đoạn 2: Tổ chức đấu giá đất lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án 

đầu tư xây dựng Khu A thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương 

(Diamond Land); diện tích: 6,06 ha. 

* Giai đoạn 3: Tổ chức giải phóng mặt bằng, di dời 257 hộ dân tại khu 

tập thể Bơm và tiếp tục triển khai Triển khai thực hiện Dự án đầu tư xây dựng 

Khu B thuộc Khu đô thị trung tâm thành phố Hải Dương (Diamond Land); 

diện tích: 2,01 ha (sẽ triển khai thực hiện sau khi hoàn thành Dự án đầu tư xây 

dựng Khu nhà ở xã hội Tạ Quang Bửu, thành phố Hải Dương, gồm 02 tòa nhà 

15 tầng). Trong đó: 

- Giao UBND thành phố Hải Dương tổ chức điều chỉnh cục bộ quy 

hoạch chi tiết xây dựng đối với khu đất đã được quy hoạch là bãi xe thành đất 

ở tái định cư; bãi xe nghiên cứu phương án bố trí quy hoạch ngầm. 

- Giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp Sở Giao thông vận tải và đơn vị 

liên quan hướng dẫn UBND thành phố Hải Dương điều chỉnh quy hoạch cục 

bộ đáp ứng tái định cư và hạ tầng giao thông bãi đỗ xe theo quy định của pháp 

luật; tham mưu UBND tỉnh báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép không bố 

trí quỹ đất xây dựng nhà ở xã hội tại khu vực đề xuất đầu tư. 

- Giao Sở Tài chính chủ trì phối hợp với các sở: Xây dựng, Tài nguyên và 

Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, UBND thành phố Hải Dương và các cơ quan 

liên quan thành lập Tổ công tác rà soát, tính toán giá trị còn lại, thời gian còn lại 

của các Doanh nghiệp: Công ty cổ phần chế tại Bơm Hải Dương, Công ty bơm 

Ebara, Nhà máy Xay, Công ty vinafood, Trung tâm xúc tiến thương mại để làm 

cơ sở xây dựng phương án di dời. Thời gian hoàn thành trƣớc ngày 

15/12/2022. 

2. Về việc chấp thuận chủ trƣơng điều chỉnh Dự án đầu tƣ xây dựng 

Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới phía Nam thành phố Hải Dƣơng của 

Công ty cổ phần Bất động sản Thành Đông 

a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất với đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Báo cáo thẩm định số 1311/BC-SKHĐT, ngày 25/7/2022 về việc thẩm định chủ 

trương điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng Khu nhà ở xã hội tại Khu đô thị mới 

phía Nam thành phố Hải Dương của Công ty cổ phần Bất động sản Thành Đông.  

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu 

tham dự cuộc họp, hoàn thiện báo cáo thẩm định trình UBND tỉnh chấp thuận 

điều chỉnh Chủ trương Dự án theo quy định trƣớc ngày 06/12/2022. Trong đó, 

cần làm rõ ý kiến thẩm định về tổng mức đầu tư điều chỉnh, cơ chế ưu đãi đầu 

tư; hướng dẫn Nhà đầu tư có văn bản cam kết về tiến độ thực hiện Dự án. 

3. Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ hoặc phƣơng án quản lý, khai thác, sử 

dụng đối với các tuyến đƣờng giao thông công cộng qua các khu, cụm công 

nghiệp. 
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a) UBND tỉnh cơ bản thống nhất chủ trương đầu tư hoặc phương án quản lý, 

khai thác, sử dụng đối với các tuyến đường giao thông công cộng qua các khu, 

cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh do Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tại Văn 

bản 2175/SKHĐT-ĐT,TĐ&GSĐT, ngày 17/11/2022. Trong đó, cần làm rõ trách 

nhiệm của Nhà đầu tư trong việc đầu tư, quản lý khai thác, bảo trì và bảo dưỡng 

tuyến đường trong Khu công nghiệp, Cụm công nghiệp đã đầu tư và dự kiến sẽ 

đầu tư; Nhà nước đồng hành tham gia quản lý chung. 

b) Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu ý kiến tham gia của các đại biểu tại 

phiên họp; phối hợp Văn phòng UBND tỉnh dự thảo Báo cáo của Ban cán sự 

Đảng UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo quy định.  

Trên đây là kết luận của đồng chí Lưu Văn Bản - Phó Chủ tịch Thường trực 

UBND tỉnh tại phiên họp Lãnh đạo UBND tỉnh tuần thứ bốn mươi bẩy, UBND 

tỉnh thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết để triển khai, thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                             
- TTTU; TT HĐND tỉnh (để b/c);  

- VP Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh;  

- Lãnh đạo UBND tỉnh, VP UBND tỉnh; 

- Các sở, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm Công nghệ - Thông tin (để đưa tin); 

- CV VP.UBND tỉnh (đ/c Cao Cường, Việt 

Cường); 

- Lưu: VT, TH. Trung(10b). 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Viết Hải 
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