
ỦY BAN NHÂN DÂN
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Số:              /QĐ-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc

                 Hải Dương, ngày        tháng  7  năm 2022

QUYẾT ĐỊNH
Về việc Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Thanh Hà,      

huyện Thanh Hà đến năm 2035

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 ngày 18 tháng 6 năm 2014;
Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến 

quy hoạch ngày 20 tháng 11 năm 2018;
Căn cứ Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 07 tháng 4 năm 2010 của 

Chính phủ về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và các quy 
định hiện hành khác có liên quan;

Theo đề nghị của Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 44/TTr-SXD 
ngày 08 tháng 6 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Thanh Hà, 
huyện Thanh Hà đến năm 2035, với những nội dung chính sau:

1. Tên gọi:  Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Thanh Hà, huyện 
Thanh Hà đến năm 2035.

2. Vị trí, quy mô quy hoạch:
a) Vị trí: Ranh giới nghiên cứu quy hoạch trên toàn bộ diện tích tự nhiên 

của thị trấn và mở rộng sang 01 phần diện tích các xã Cẩm Chế, Tân An, Thanh 
Khê, Thanh Xá; Ranh giới có các phía tiếp giáp như sau:

- Phía Bắc: giáp các xã Cẩm Chế, Tân Việt, huyện Thanh Hà;
- Phía Nam: giáp xã Thanh Khê, huyện Thanh Hà
- Phía Đông: giáp Thanh Xá, huyện Thanh Hà;
- Phía Tây: giáp các xã Thanh Khê, Tân An, huyện Thanh Hà.
b) Quy mô quy hoạch:
Tổng diện tích nghiên cứu quy hoạch: 728,39ha (tăng 11,08ha so với diện 

tích nghiên cứu quy hoạch được duyệt 717,31 ha)
Trong đó bao gồm:
+ Toàn bộ diện tích tự nhiên thị trấn Thanh Hà 527,19ha;
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+ Mở rộng diện tích sang các xã: Cẩm Chế 158,72ha; Thanh Khê 31,76 
ha; Tân An 10,14ha; Thanh Xá 0,58ha.

c) Quy mô dân số:
- Dân số hiện trạng năm 2021: 9.556 người.
- Dự báo quy mô dân số đô thị (bao gồm dân số tự nhiên và cơ học):
+ Đến năm 2030 khoảng 12.939 người.
+ Đến năm 2035 khoảng 18.219 người.
3. Tính chất, chức năng đô thị: 
Thị trấn Thanh Hà là trung tâm tổng hợp cấp huyện về kinh tế, tài chính, 

văn hóa, giáo dục, đào tạo, y tế, khoa học và công nghệ, trung tâm hành chính 
cấp huyện, đầu mối giao thông; Có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế -  xã hội 
của tỉnh, huyện và khu vực; Đến sau năm 2030 là đô thị loại IV trong hệ thống 
đô thị tỉnh Hải Dương.

4. Mục tiêu quy hoạch:
- Cụ thể hóa Quy hoạch xây dựng vùng huyện Thanh Hà đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2050 đã phê duyệt.
- Quy hoạch nhằm đáp ứng được yêu cầu, định hướng phát triển của thị 

trấn Thanh Hà, của huyện Thanh Hà và của tỉnh;
- Xây dựng thị trấn Thanh Hà trở thành đô thị trung tâm cấp huyện phát 

triển về kinh tế, văn hóa, giáo dục...; Có sức hấp dẫn về môi trường đầu tư, có 
tính cạnh tranh trên một số lĩnh vực dịch vụ thương mại; Phát triển bền vững, 
hài hòa với môi trường. Giữ vai trò là đô thị hạt nhân, là động lực phát triển kinh 
tế xã hội của huyện Thanh Hà nói riêng và của tỉnh Hải Dương nói chung;

- Tạo môi trường sống và làm việc cho người dân với đầy đủ các tiện ích 
và dịch vụ đô thị cho nhu cầu trước mắt và đáp ứng được trong tương lai. Hoàn 
thiện và nâng cao chất lượng và thẩm mỹ kiến trúc cảnh quan đô thị.

- Xây dựng và phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội của thị 
trấn Thanh Hà và vùng phụ cận theo tiêu chí đô thị loại IV sau năm 2030.

- Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư, tạo nguồn lực xây dựng cơ sở hạ 
tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hoàn chỉnh đồng bộ và hiện đại.

- Làm cơ sở pháp lý để định hướng và quản lý xây dựng theo quy hoạch, 
hình thành các chương trình, dự án đầu tư xây dựng.

5. Nhiệm vụ chủ yếu của đồ án:
- Điều tra, khảo sát, phân tích, đánh giá các điều kiện tự nhiên và hiện 

trạng về kinh tế - xã hội; dân số, lao động; sử dụng đất đai; hiện trạng về xây 
dựng; lịch sử, văn hóa, du lịch, dịch vụ, cảnh quan thiên nhiên; cơ sở hạ tầng xã 
hội, hạ tầng kỹ thuật và môi trường đô thị. Khảo sát đo đạc bản đồ địa hình phục 
vụ công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch.

- Xác định tiềm năng, động lực phát triển đô thị; tính chất, mục tiêu quy 
hoạch; dự báo quy mô dân số lao động và quy mô đất đai xây dựng đô thị; xác 
định các chỉ tiêu hạ tầng xã hội và hạ tầng kỹ thuật chủ yếu cho các giai đoạn 
phát triển đô thị. 



3

- Định hướng quy hoạch sử dụng đất của đô thị theo từng giai đoạn quy 
hoạch; đề xuất định hướng phát triển không gian đô thị, định hướng phát triển hệ 
thống hạ tầng kỹ thuật và đánh giá môi trường chiến lược.

- Đề xuất nội dung quy hoạch xây dựng đợt đầu (đến năm 2030); các dự 
án ưu tiên đầu tư tạo động lực phát triển đô thị và đề xuất các chính sách, giải 
pháp về nguồn lực thực hiện.

- Nghiên cứu thiết kế đô thị bao gồm các nội dung: Nghiên cứu các vùng 
kiến trúc, cảnh quan trong đô thị, đề xuất tổ chức không gian cho các khu trung 
tâm, cửa ngõ đô thị, các trục không gian chính, quảng trường lớn, không gian 
cây xanh, mặt nước và các điểm nhấn trong đô thị.   

- Xây dựng Quy định quản lý theo đồ án quy hoạch làm căn cứ pháp lý để 
quản lý thực hiện theo quy hoạch.

- Trình tự thực hiện, nội dung, quy cách hồ sơ và các nội dung cụ thể khác 
theo quy định của Luật quy hoạch đô thị và Nghị định 37/2010/NĐ-CP.

6. Các Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật chủ yếu:
Quy hoạch áp dụng các chỉ tiêu sử dụng đất đối với đô thị loại IV đồng 

bằng. Các chỉ tiêu đất xây dựng đô thị, đất dân dụng, đất ngoài dân dụng và các 
chỉ tiêu về hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật theo quy định của Quy chuẩn quy 
hoạch xây dựng QCXD 01:2021/BXD và các quy định hiện hành.

7. Thành phần hồ sơ: 
a) Bản vẽ: 
- Sơ đồ vị trí và mối liên hệ vùng - tỷ lệ 1/25.000 hoặc 1/50.000.
- Bản đồ hiện trạng gồm: hiện trạng sử dụng đất, kiến trúc cảnh quan, giao 

thông, cấp điện và chiếu sáng đô thị, cấp nước, cao độ nền và thoát nước mưa, 
thoát nước thải, thu gom chất thải rắn, nghĩa trang, môi trường - tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ đánh giá tổng hợp về đất đai xây dựng - tỷ lệ 1/5.000.
- Sơ đồ cơ cấu phát triển đô thị (tối thiểu 02 phương án. Sơ đồ này chỉ 

dùng khi nghiên cứu báo cáo, không nằm trong hồ sơ trình phê duyệt).
- Bản đồ định hướng phát triển không gian đô thị - tỷ lệ 1/5.000.
- Bản đồ quy hoạch sử dụng đất và phân khu chức năng theo các giai đoạn 

quy hoạch - tỷ lệ 1/5.000.
- Các bản vẽ thiết kế đô thị.
- Các bản đồ định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kỹ thuật và bảo vệ 

môi trường (Hệ thống giao thông, chuẩn bị kỹ thuật, cấp nước, cấp điện, chiếu 
sáng, thông tin liên lạc, thoát nước thải và VSMT) - tỷ lệ 1/5.000.

- Bản đồ đánh giá môi trường chiến lược.
b) Văn bản: 
- Tờ trình, thuyết minh, phụ lục, báo cáo...
- Các Văn bản pháp lý có liên quan.
- Quy định quản lý theo đồ án Quy hoạch chung đô thị.
c) Yêu cầu về hồ sơ:
- Bản đồ minh họa trong thuyết minh được thu nhỏ theo khổ A3, in màu;
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- Bản đồ dùng báo cáo thẩm định, phê duyệt, in màu;
- Hồ sơ trình duyệt lập thành 05 bộ in màu theo tỷ lệ, kèm theo 05 bộ hồ 

sơ màu in khổ A0 (chủ đầu tư, các cơ quan thẩm định quản lý), 04 đĩa CD ghi 
toàn bộ nội dung bản vẽ và các văn bản liên quan.

- Hồ sơ quy hoạch được lập theo thông tin địa lý (GIS) để cập nhật vào 
Cơ sở dữ liệu quy hoạch của tỉnh.

* Thành phần hồ sơ và nội dung đồ án thực hiện theo Nghị định số 
37/2010/NĐ-CP của Chính phủ về lập thẩm định, phê duyệt và Thông tư số 
12/2016/TT-BXD ngày 29/6/2016 của Bộ Xây dựng.

* Các nội dung chi tiết tại hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch kèm theo.
8. Tổ chức thực hiện:
- Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Thanh Hà.
- Đơn vị tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty cổ phần kiến trúc quy 

hoạch xây dựng đô thị và nông thôn Hải Dương.
- Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Lựa chọn đơn vị tư vấn lập quy hoạch theo 

quy định của pháp luật.
- Thời gian tổ chức lập Quy hoạch: không quá 9 tháng từ ngày Nhiệm vụ 

quy hoạch quy hoạch chung được phê duyệt. Trường hợp việc lập nhiệm vụ quy 
hoạch và lập đồ án quy hoạch do hai pháp nhân khác nhau thực hiện thì thời 
gian lập đồ án được tính từ ngày ký kết hợp đồng tư vấn.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà bố trí nguồn vốn, phê 
duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch; phối hợp với các Sở, ngành liên quan triển 
khai tổ chức lập, trình duyệt Quy hoạch chung mở rộng thị trấn Thanh Hà, 
huyện Thanh Hà đến năm 2035 đảm bảo tiến độ, chất lượng theo quy định pháp 
luật.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở ngành: Xây 
dựng, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông 
vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch UBND huyện Thanh Hà; 
Chủ tịch UBND thị trấn Thanh Hà 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, các PCT UBND tỉnh;
- Công ty cổ phần kiến trúc quy hoạch xây 
dựng đô thị và nông thôn Hải Dương;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Minh (12b).

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

Lưu Văn Bản
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