
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

Số:         /QĐ-UBND

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

              Hải Dương, ngày        tháng 3 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500

ỦY BAN NHÂN DÂN  TỈNH HẢI DƯƠNG

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch số 35/2018/QH14 ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/5/2015 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; Nghị định số 82/2018/NĐ-
CP ngày 25/5/2018 của Chính phủ Quy định về quản lý Khu công nghiệp và khu 
kinh tế; và các quy định pháp luật hiện hành;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 
15/TTr-SXD  ngày 15 tháng 02 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lộc, 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 (Hồ sơ do Công ty cổ phần kỹ thuật 
và xây dựng DPE lập, Sở Xây dựng thẩm định trình phê duyệt) với các nội dung 
chủ yếu sau:

I. Hồ sơ
 1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu công nghiệp Gia Lộc, 

huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500. 
2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: Công ty cổ phần đầu tư và phát triển 

hạ tầng Nam Quang.
3. Đơn vị tư vấn: Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng DPE.
4. Hồ sơ gồm: 15 bản vẽ quy hoạch, thuyết minh quy hoạch, quy định 

quản lý theo đồ án quy hoạch và các văn bản liên quan kèm theo.
II. Nội dung quy hoạch
1. Vị trí, quy mô quy hoạch:



2

a) Vị trí: Khu công nghiệp Gia Lộc thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc và các 
xã Hồng Hưng, Toàn Thắng và Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc); Vị trí có tiếp giáp:

- Phía Bắc giáp đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng;
- Phía Nam giáp khu đất canh tác xã Hồng Hưng;
- Phía Đông giáp đường gom Quốc lộ 37;
- Phía Tây giáp dự án đường trục Bắc - Nam tỉnh Hải Dương, đất canh tác 

và dân cư xã Toàn Thắng.
b) Quy mô quy hoạch: 
- Tổng diện tích nghiên cứu lập quy hoạch 197,94ha. 
Trong đó, thị trấn Gia Lộc 59,49ha, xã Toàn Thắng 53,73ha, xã Hồng 

Hưng 66,09ha, xã Hoàng Diệu (bao gồm cả CCN Hoàng Diệu cũ) 18,64ha.
- Quy mô người lao động dự kiến: khoảng 20.000 người.
c) Tính chất của Khu công nghiệp: 
Là khu công nghiệp tập trung, đa ngành, có hệ thống hạ tầng kỹ thuật 

đồng bộ; thu hút đầu tư trong các lĩnh vực sản xuất công nghiệp với các loại 
hình: Công nghiệp cơ khí chế tạo, cơ khí chính xác, thiết bị điện, máy móc thiết 
bị xây dựng, thiết bị y tế, sản xuất hàng tiêu dùng... có công nghệ hiện đại, tiên 
tiến, thân thiện với môi trường (không bố trí thu hút các ngành nghề có nguy cơ 
gây ô nhiễm môi trường thuộc danh mục các dự án tạm dừng thu hút đầu tư vào 
Khu công nghiệp theo quy định pháp luật và của UBND tỉnh Hải Dương). 

2. Quy hoạch phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất:
Quy hoạch phân khu chức năng, quy hoạch sử dụng đất khu công nghiệp 

như sau:
- Khu điều hành và dịch vụ công cộng: Nằm tại lô đất Trung tâm điều 

hành (ký hiệu CC) giáp cổng chính phía Tây của Khu công nghiệp; định hướng 
bố trí các công trình Khu điều hành, bưu điện, ngân hàng, hải quan, công an, 
PCCC, trung tâm giao dịch thương mại, nhà trưng bày sản phẩm, Y tế... 

- Đất nhà máy xí nghiệp: Quy hoạch các lô đất công nghiệp bám theo hệ 
thống đường giao thông của Khu công nghiệp, được chia thành các lô đất có quy 
mô diện tích đa dạng. Các nhà máy, xí nghiệp hiện có trong gianh giới quy 
hoạch khu công nghiệp được kết nối hạ tầng với khu công nghiệp.

- Đất hạ tầng kỹ thuật, gồm 03 khu:
+ Khu 1 (phía Tây): lô HTKT-01 bố trí Trạm xử lý nước thải;
+ Khu 2 (phía Đông, giáp nhà máy nước sạch Gia Lộc và đường gom 

QL37): lô HTKT-02 bố trí trạm bơm, bể nước phục vụ phòng cháy chữa cháy; 
+ Khu 3 (phía Đông Bắc, giáp đường gom QL37): bố trí Trạm cấp điện 

cho Khu công nghiệp.
Không bố trí bãi tập kết rác tập trung trong khu công nghiệp như Quy 

hoạch phân khu được duyệt, điều chỉnh thành đất cây xanh. Rác thải của các nhà 
máy, xí nghiệp, cơ sở dịch vụ trong khu công nghiệp được thu gom, xử lý theo 
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quy định của Khu công nghiệp đảm bảo tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi 
trường của dự án được phê duyệt.

Quy hoạch cải tạo chỉnh trang lô đất hạ tầng hiện trạng lô HTKT(HT) 
nằm trong ranh giới khu công nghiệp.

- Đất cây xanh, mặt nước: quy hoạch dải cây xanh cách ly rộng ≥10m bao 
quanh Khu công nghiệp và các dải cây xanh dọc mương nước hiện có giữ 
nguyên qua khu công nghiệp; Bố trí một khu cây xanh cảnh quan, hồ điều hòa 
(hồ nước sinh học) giáp lô đất trạm xử lý nước thải, gần cổng chính phía Tây 
của Khu công nghiệp và phía Bắc của Khu điều hành.

- Quy hoạch hoàn trả một phần tuyến mương xây phía Nam và tuyến 
mương giáp ranh giới phía Tây đảm bảo kết nối đồng bộ với hệ thống kênh 
mương ngoài Khu công nghiệp.

Bảng cơ cấu sử dụng đất quy hoạch

TT Loại đất Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)
1 Đất khu điều hành và dịch vụ công cộng 20.976,43 1,06
2 Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp 1.427.868,72 72,14

2.1 Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (QH mới) 1.190.866,41 60,16
2.2 Đất xây dựng nhà máy, xí nghiệp (hiện trạng) 237.002,31 11,97

3 Đất hạ tầng kỹ thuật 22.202,69 1,12
4 Đất cây xanh, kênh mương, mặt nước 273.289,10 13,81

4.1 Đất cây xanh 249.126,82 12,59
4.2 Hồ nước 20.349,18 1,03
4.3 Kênh mương 3.813,10 0,19

5 Đất giao thông 235.073,96 11,87
Tổng cộng 1.979.410,90 100,0

3. Quy hoạch hệ thống kỹ thuật hạ tầng:
a) San nền: 
Cao độ thiết kế san nền các lô đất từ +3,10m đến +3,85m; Cao độ thiết kế 

tim đường trong khu công nghiệp từ +3,0m đến +3,65m, cao độ tại điểm đấu với 
đường trục Bắc Nam +4,0m.

b) Giao thông: 
- Quy hoạch 01 điểm đấu nối với Quốc lộ 37 (tại vị trí dự kiến bố trí cầu 

vượt Quốc lộ 37 sang KCN Hoàng Diệu phía Đông QL37); 01 điểm đấu nối với 
đường trục Bắc - Nam Tỉnh ở phía Tây.

- Đường trục chính của KCN có các mặt cắt: 42,0m 
(7+11,25+5,5+11,25+7) và 30m (6+7,5+3+7,5+6). 

- Đường nội bộ có các mặt cắt 22,5m (6+10,5+6) và 20,5m (5+10,5+5). 



4

c) Thoát nước: Thiết kế thoát nước mưa, nước thải riêng.
- Thoát nước mặt: nước mặt được thu vào hệ thống cống BTCT D600  

D1500 dưới vỉa hè, thoát về tuyến mương hiện có phía Tây, sau đó xả ra kênh 
hiện trạng chạy dọc Quốc lộ 38B.

Quy hoạch bổ sung các đoạn kênh nối ngoài ranh giới phía Tây Khu công 
nghiệp, chạy song song theo bờ tả kênh KT1 xuống phía Nam kết nối đồng bộ 
với hệ thống kênh mương ngoài Khu công nghiệp. Điều chỉnh 01 đoạn kênh nối 
phía Nam nắn chỉnh đưa vào trong ranh giới khu công nghiệp

- Thoát nước thải: Mạng lưới thu gom nước thải tách riêng với nước mưa.  
Nước thải từ các Nhà máy (bao gồm cả các nhà máy hiện trạng nằm trong ranh 
giới quy hoạch) sau khi được xử lý sơ bộ được thu gom bằng các tuyến ống D300 
÷ D500 kết hợp hệ thống bơm chuyển bậc dẫn nước thải về Trạm xử lý nước thải 
tập trung, công suất 3.200m3/ng.đ xử lý đạt chất lượng cột A-QCVN 
40:2011/BTNMT trước khi thoát ra kênh KT1. Xây dựng và vận hành hồ sự cố có 
tổng dung tích 6.500m3 để lưu giữ nước thải trong trường hợp trạm xử lý nước thải 
tập trung gặp sự cố.

Bố trí các đường ống D300 và hố ga trên đất cây xanh giáp ranh giới phía 
Tây dự án và trên vỉa hè trục đường chính vào khu công nghiệp để chờ đấu nối 
nước thải sinh hoạt của Khu đô thị dự kiến phục vụ khu công nghiệp và khu dân 
cư hiện trạng lân cận.

d) Cấp nước: 
- Nguồn nước lấy từ Nhà máy nước sạch Gia Lộc giáp Khu công nghiệp 

đấu nối về trạm bơm tăng áp, cấp nước vào mạng lưới đường ống từ D100 đến 
D355, cấp nước đến các lô đất công nghiệp, dịch vụ công cộng. Tổng nhu cầu 
dùng nước (bao gồm cả phòng cháy chữa cháy) khoảng 7.500m3/ngđ.

- Cấp nước phòng cháy chữa cháy: Hệ thống cấp nước cứu hỏa được thiết 
kế chung với mạng cấp nước sản xuất. Bố trí các trụ cứu hỏa đảm bảo khoảng 
cách theo quy định.

e) Cấp điện: 
- Nguồn điện lấy từ hệ thống điện hiện có trong khu vực; dự kiến quy 

hoạch xây dựng 01 trạm biến áp trung gian 110/22kV cấp điện cho cả khu công 
nghiệp.

- Lưới điện trung áp 35(22)kV cấp điện cho các trạm biến áp của các nhà 
máy, xí nghiệp (sẽ bố trí riêng theo từng dự án). Bố trí các Trạm biến áp cấp 
điện chiếu sáng, khu điều hành và khu hạ tầng kỹ thuật. 

f) Thông tin liên lạc: 
Quy hoạch hệ thống cáp ngầm thông tin liên lạc đến từng lô đất. Bố trí hệ 

thống hố ga và ống luồn cáp dưới vỉa hè.
g) Vệ sinh môi trường: 
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Rác thải trong từng lô đất công nghiệp, dịch vụ phải được phân loại, vận 
chuyển và xử lý theo quy định.

* Nội dung chi tiết theo hồ sơ Quy hoạch chi tiết xây dựng gửi kèm theo.
III. Quy định quản lý xây dựng theo đồ án quy hoạch:
Nội dung chi tiết tại Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu công nghiệp Gia Lộc, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 1/500 do 
Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng DPE lập, Sở Xây dựng thẩm định kèm theo.

Điều 2. Giao cho UBND huyện Gia Lộc chủ trì phối hợp với Công ty cổ 
phần đầu tư và phát triển hạ tầng Nam Quang và các đơn vị liên quan tổ chức 
công bố, cắm mốc giới quy hoạch đảm bảo thời gian theo quy định; Tổ chức 
thực hiện và quản lý quy hoạch theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, 
Công thương; Ban quản lý các Khu công nghiệp tỉnh; Chủ tịch UBND huyện 
Gia lộc; Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc và UBND các xã Hồng Hưng, Toàn 
Thắng, Hoàng Diệu (huyện Gia Lộc); Công ty cổ phần đầu tư và phát triển hạ 
tầng Nam Quang và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi 
hành./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Thường trực Tỉnh ủy (để b/c);
- Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c);
- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần kỹ thuật và xây dựng DPE;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- CV: Hoàn, Thư;
- Lưu: VT, KTN, Minh (15b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Lưu Văn Bản
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