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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) 

Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 
2025 và định hướng đến năm 2030

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 Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; 
Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24 tháng 11 năm 2017;
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 07/4/2010 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;

Căn cứ Thông báo Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy số 773-TB/TU 
ngày 08 tháng 8 năm 2022 về phương án điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều chỉnh 
Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định 
hướng đến năm 2030; chủ trương lập Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư 
mới phía Đông Nam thị trấn Gia Lộc, huyện Gia Lộc;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng Hải Dương tại Tờ trình số 75 
/TTr-SXD ngày 02 tháng 11 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều chỉnh Quy hoạch chung 
xây dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030 
(Hồ sơ do Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn lập, Sở Xây dựng thẩm định 
trình phê duyệt) với các nội dung chính sau: 
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I. Hồ sơ
1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ (lần 2) Điều chỉnh Quy hoạch chung xây 

dựng thị trấn Gia Lộc mở rộng đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030.
2. Cơ quan tổ chức lập quy hoạch: UBND huyện Gia Lộc.
3. Đơn vị tư vấn lập quy hoạch: Trung tâm quy hoạch đô thị và nông 

thôn - Sở Xây dựng Hải Dương.
4. Hồ sơ gồm: 04 bản vẽ quy hoạch, thuyết minh quy hoạch và các văn 

bản liên quan kèm theo.
II. Nội dung điều chỉnh cục bộ
1. Vị trí và quy mô điều chỉnh cục bộ:
Khu vực điều chỉnh cục bộ thuộc địa phận thị trấn Gia Lộc, huyện Gia 

Lộc  gồm 3 vị trí có tổng diện tích nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch 81,91 
ha. Các vị trí cụ thể như sau:

a) Vị trí 1: Nằm phía Tây Bắc của thị trấn, có các phía tiếp giáp:
- Phía Bắc giáp khu đô thị phía Nam thành phố Hải Dương;
- Phía Nam giáp đường tỉnh 395;
- Phía Tây giáp đường 62m;
- Phía Đông giáp cây xanh, dân cư hiện có.
Quy mô nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch 44,57ha.
b) Vị trí 2: Nằm phía Bắc đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, có các phía 

tiếp giáp:
- Phía Bắc giáp kênh Quảng Giang - Chùa So;
- Phía Nam giáp nút giao đường cao tốc Hà Nội  - Hải Phòng;
- Phía Tây giáp QL38B, đất y tế quy hoạch;
- Phía Đông giáp trường THPT.
Quy mô nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch 35,69 ha.
c) Vị trí 3: Nằm phía Đông Quốc lộ 37, có các phía tiếp giáp:
- Phía Bắc giáp đường quy hoạch và trạm y tế hiện có;
- Phía Nam và phía Đông giáp đường quy hoạch;
- Phía Tây:giáp dân cư hiện có ven Quốc lộ 37.
Quy mô nghiên cứu điều chỉnh cục bộ quy hoạch 1,65 ha.
2. Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất:
a) Vị trí 1: theo quy hoạch đã duyệt gồm các loại đất sau: đất ở mới 

(OM13, OM14, OM15), đất hỗn hợp (HH09, HH10, HH11), đất giáo dục 
(DG04), đất cây xanh công viên (CXCV05), đất cây xanh cách ly (CXCL2, 
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CXCL3), đất công cộng (CC02), đất thể dục thể thao (TDTT01), đất bãi rác 
(BR), đất nghĩa địa (NT02, NT03) và đường giao thông. 

Nay điều chỉnh cục bộ như sau:
- Giữ nguyên đất nghĩa địa lô NT03. Điều chỉnh mở rộng đất nghĩa địa lô 

NT02; giảm diện tích đất giáo dục lô GD04; tăng quy mô đất cây xanh cách ly 
(lô CXCL2, CXCL3); giảm diện tích bãi rác lô BR (trong đó giữ nguyên bãi rác 
hiện trạng và bỏ không quy hoạch mở rộng bãi rác).

- Điều chỉnh tăng diện tích đất công cộng (lô CC02) dịch chuyển vị trí ra 
giáp đất cây xanh cách ly và ranh giới phía Đông.

- Điều chỉnh không quy hoạch đất thể dục thể thao, cây xanh công viên 
trong khu vực điều chỉnh cục bộ. 

- Điều chỉnh vị trí và giảm diện tích đất ở mới, bố trí tập trung thành 01 lô 
đất OM06 với diện tích 6,94ha.

- Điều chỉnh bổ sung quy hoạch đất An ninh, quốc phòng (02 lô AN1, 
AN2) với tổng diện tích 12.10ha; bổ sung đất Y tế (lô YTE) diện tích 8ha, dự 
kiến bố trí trung tâm y tế huyện Gia Lộc và đất y tế đa chức năng khác.

Bảng cơ cấu sử dụng đất vị trí 1 sau điều chỉnh

Stt Hạng mục QH đã duyệt
(ha)

QH điều 
chỉnh (ha)

Chênh lệch 
(ha)

1 Đất ở mới 10.13 6.94 -3.19
2 Đất trung tâm TDTT 3.40 0.00 -3.40
3 Đất hỗn hợp 7.28 0.00 -7.28
4 Đất trường học 3.97 3.66 -0.31
5 Đất công cộng 1.91 2.16 +0.25
6 Đất bãi rác 2.41 0.98 -1.43

7
Đất cây xanh cách ly, Cây 
xanh công viên 7.60 7.86 +0.26

8 Đất nghĩa trang, nghĩa địa 2.07 2.10 +0.03
9 Đất an ninh, quốc phòng 0.00 12.10 +12.10
10 Đất y tế 0.00 8.00 +8.00
11 Đất giao thông 5.80 0.77 -5.03

 Tổng 44.57 44.57 0.00

b) Vị trí 2: theo quy hoạch được duyệt gồm các loại đất sau: đất dịch vụ 
thương mại (DVTM06, DVTM07, DVTM08, DVTM09), đất dự trữ phát triển 
(DT4, DT5, DT6, DT7), đất thể dục thể thao (TDTT04, TDTT05) và đường giao 
thông. Nay điều chỉnh như sau:
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- Điều chỉnh, cập nhật bổ sung tuyến đường sắt cao tốc và đường vành đai 
II thành phố Hải Dương; bổ sung quy hoạch đất cây xanh (CX1, CX2) giữa 
đường sắt cao tốc và đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng.

- Điều chỉnh không quy hoạch các lô đất dịch vụ thương mại, đất thể dục 
thể thao, đất dự trữ phát triển; Quy hoạch bổ sung đất ở mới (OM) và đất hạ tầng 
kỹ thuật (HTKT).

Bảng cơ cấu sử dụng đất vị trí 2 sau điều chỉnh cục bộ

Stt Hạng mục QH đã duyệt
(ha)

QH điều 
chỉnh (ha)

Chênh 
lệch (ha)

1 Đất ở mới 0.00 18.45 +18.45
2 Đất trung tâm TDTT 0.42 0.00 -0.42
3 Đất dịch vụ thương mại 11.17 0.00 -11.17
4 Đất dự trữ phát triển 18.69 0.00 -18.69
5 Đất cây xanh 0.00 3.89 +3.89
6 Đất hạ tầng kỹ thuật 0.00 0.81 +0.81
7 Đất giao thông 5.41 12.54 +7.13

 Tổng 35.69 35.69 0.00
c) Vị trí 3: Theo quy hoạch được duyệt gồm các loại đất: đất giáo dục (lô 

GD15); đất y tế (lô YTE03) và đất ở mới (lô OM32). Nay điều chỉnh như sau:
- Không quy hoạch đất y tế và đất ở mới trong khu vực điều chỉnh cục bộ 

chuyển sang để điều chỉnh mở rộng tăng diện tích đất giáo dục lô GD15.
Bảng cơ cấu sử dụng đất vị trí 3 sau điều chỉnh cục bộ

Stt Hạng mục QH đã duyệt
(ha)

QH điều 
chỉnh (ha)

Chênh 
lệch (ha)

1 Đất ở mới 0.42 0.00 -0.42
2 Đất y tế 0.38 0.00 -0.38
3 Đất giáo dục 0.85 1.65 +0.80

 Tổng 1.65 1.65 0.00

3. Điều chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật:
a) Vị trí 1: Điều chỉnh giảm không bố trí đường giao thông nội bộ, giữ lại 

01 tuyến đường khu vực quy mô 17,5m (5+7,5+5) giáp lô đất Y tế và công cộng.
b) Vị trí 2: Điều chỉnh không bố trí đường giao thông nội bộ. Bổ sung 

tuyến đường sắt cao tốc quy mô 80,5m (bao gồm cả đường gom 15,5m), đường 
vành đai II chạy song song đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng quy mô 24m.

Các hệ thống hạ tầng kỹ thuật khác điều chỉnh đường dây đường ống theo 
hệ thống giao thông điều chỉnh.

(Nội dung chi tiết theo hồ sơ Điều chỉnh cục bộ quy hoạch gửi kèm).
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Điều 2. Giao cho UBND huyện Gia Lộc chủ trì phối hợp với các đơn vị 
liên quan tổ chức công bố quy hoạch được duyệt đảm bảo đúng thời gian theo 
quy định; Thực hiện việc cắm mốc, quản lý quy hoạch theo quy định hiện hành.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Xây dựng, Kế 
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải; Chủ 
tịch UBND huyện Gia Lộc, Chủ tịch UBND thị trấn Gia Lộc (huyện Gia Lộc); 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị 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;
- Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn - Sở 
Xây dựng Hải Dương; 
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KTN, Minh (12b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
 CHỦ TỊCH

Triệu Thế Hùng
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