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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định 

tại Khoản 1 Điều 54                                  ủ                      

                                                              

Luật Đất đai năm 2013 tại Điều 22 Khoản 4 quy định: Quản lý quy hoạch, 

kế hoạch sử dụng đất là một trong 15 nội dung quản lý Nhà nước về đất đai.  Q   

  ạ   sử dụ          v      â   ổ v  k      vù                k ô        sử 

dụ           mụ                  k     ế - xã  ộ          ò                 v  

mô     ờ   v    í   ứ     ế   ổ  k í           ơ sở   ềm  ă           v       ầ  

sử dụ        ủ              ĩ   v       v    ừ   vù   k     ế - xã  ộ  v   ơ  vị 

       í         mộ  k        ờ       x    ị    (  ề  3  L            2013)  

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy 

hoạch (  ề  6: Sử   ổ    ổ s    mộ  s    ề   ủ  L             ăm 2013): Hệ 

thống quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trong đó bao gồm quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất cấp huyện (  ề  36)  việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện 

được thực hiện khi có sự điều chỉnh chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng, an ninh của quốc gia, quy hoạch cấp quốc gia, quy hoạch vùng, quy hoạch 

tỉnh mà sự điều chỉnh đó làm thay đổi cơ cấu sử dụng đất; nội dung điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất là một phần của quy hoạch sử dụng đất đã được quyết định, phê 

duyệt (  ề  46)  cơ quan quản lý đất đai cấp huyện có trách nhiệm lập điều chỉnh 

quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (  ề  42    ề  46)  Ủy ban nhân dân 

cấp tỉnh phê duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện (  ề  45    ề  46)   

Tại Khoản 4, Điều 11 Nghị định 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 về sửa 

đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai quy 

định: T  ờ             ạ    ỉ                 d       ì       ạ   sử dụ       

                          ờ  v   v              ạ    ỉ    Q     ạ   sử dụ       

                   v    ẩm  ị   x            ì   ì   Ủ        â  dâ       ỉ   

    d            S   k         ạ    ỉ            d       ế        ạ   sử dụ   

               ó mâ     ẫ  v         ạ    ỉ     ì        ề    ỉ         ù        

Ngày 09/3/2022, Thủ tướng Chỉnh phủ đã ban hành Quyết định số 

326/QĐ-TTg về việc phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-

2025. Tại Điều:  Că   ứ   ỉ            ạ    kế   ạ   sử dụ         â   ổ  ạ  

  ề  1  Ủ        â  dâ       ỉ   k ẩ     ơ              v              ạ   

 ỉ     ờ  kỳ 2021-2030      kế   ạ   sử dụ       5  ăm 2021-2025      ỉ  ;     

v    ề    ỉ         ạ   sử dụ                   ờ  kỳ 2021-2030 . 



2 

 

Ngày 26/5/2022, UBND tỉnh Hải Dương ban hành Quyết định số 

1411/QĐ-UBND về việc 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. 

Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hải Dương đã được phê 

duyệt tại Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021. Trên cơ sở Quyết 

định số 326/QĐ-TTg ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 

1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022. Hơn nữa, để phù hợp với định hướng phát triển 

chung của cả tỉnh, cũng như của thành phố Hải Dương trong thời kỳ mới, các chỉ 

tiêu phát triển kinh tế - xã hội cũng như phương hướng mục tiêu phát triển của các 

ngành, các lĩnh vực trên địa bàn tỉnh nói chung và thành phố nói riêng có nhiều 

thay đổi thể hiện trong điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến 

năm 2040 được phê duyệt. Điều này kéo theo những thay đổi trong cơ cấu sử 

dụng đất, cũng như nhu cầu sử dụng đất đai cho các ngành, các lĩnh vực. 

Xuất phát từ những lý do nêu trên, được sự chỉ đạo từ UBND tỉnh, 

hướng dẫn chuyên môn của Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND thành phố 

Hải Dương tổ chức thực hiện lập “Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030 thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương” nhằm đáp ứng đầy đủ nhu cầu 

về đất cho những mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh đảm 

bảo sử dụng đất tiết kiệm, hiệu quả theo đúng các quy định của Luật Đất đai. 

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ  

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 ngày 29/11/2013; 

- Luật Quy hoạch số 21/2017/QH14 ngày 24/11/2017; 

- Luật số 35/2018/QH14 ngày 20/11/2018 Sửa đổi, bổ sung một số điều 

của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch; 

- Nghị quyết số 61/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội về tiếp tục 

tăng cường hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch và 

một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ lập và nâng 

cao chất lượng quy hoạch thời kỳ 2021-2030; 

- Nghị quyết số 39/2021/QH15 ngày 13/11/2021 của Quốc hội về Quy 

hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 

Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

- Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai; Nghị định số 01/2017/NĐ-CP ngày 

06/01/2017 và Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020  của Chính phủ 

về việc sửa đổi, bổ sung một số nghị định quy định chi tiết thi hành Luật đất đai;  
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- Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ về quản lý, 

sử dụng đất trồng lúa; Nghị định số 62/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 sửa đổi bổ 

sung một số điều Nghị định số 35/2015/NĐ-CP ngày 13/4/2015 của Chính phủ 

về quản lý, sử dụng đất trồng lúa; 

- Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày 07/5/2019 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật Quy hoạch; 

- Quyết định số 580/QĐ-TTg ngày 17/5/2019 của Thủ tướng Chính phủ 

về việc công nhận thành phố Hải Dương mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại I trực 

thuộc tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 241/QĐ-UBND ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030; 

- Quyết định số 326/QĐ-UBND ngày 09/3/2022 của Thủ tướng Chính 

phủ phân bổ chỉ tiêu Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025; 

- Thông tư số 25/2014/TT-BTNMT ngày 19/5/2014 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường quy định về bản đồ địa chính; 

- Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 09/02/2017 của Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định Định mức sử dụng đất xây dựng cơ sở văn hóa, cơ sở y 

tế, cơ sở giáo dục và đào tạo, cơ sở thể dục thể thao; 

- Thông tư số 27/2018/TT-BTNMT ngày 14/12/2018 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về thống kê, kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

- Thông tư số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 của Bộ Xây dựng về Ban 

hành QCVN 01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng; 

- Thông tư số 09/2021/TT-BTNMT ngày 30/6/2021 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trường về sửa đổi, bổ sung một số điều của các thông tư quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành Luật Đất đai; 

- Văn bản số 4707/BNTMT- TCQLĐĐ ngày 15/8/2022 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm (2021-2025) 

cấp tỉnh, lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện; 

- Nghị quyết số 31/2012/NQ-HĐND ngày 06/7/2012 của HĐND tỉnh Hải 

Dương về việc điều chỉnh, bổ sung quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội 

tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; 

- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Hải Dương khóa XVII nhiệm kỳ 

2020-2025; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ của thành phố nhiệm kỳ 2020-2025; 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/bo-may-hanh-chinh/nghi-dinh-37-2019-nd-cp-huong-dan-luat-quy-hoach-374745.aspx
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- Quyết định số 3155/QĐ-UBND ngày 15/11/2011 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt quy hoạch vùng tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm 

nhìn đến năm 2030. 

- Quyết định số 3235/QĐ-UBND ngày 31/12/2013 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2011-2015) TP Hải Dương; 

- Quyết định số 3140/QĐ-UBND ngày 03/12/2015 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển các cụm công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh Hải Dương đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Quyết định số 394/QĐ-UBND ngày 23/01/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương v/v phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng hai bên đường dẫn từ nút giao lập 

thể giữa đường sắt Hà Nội - Hải Phòng, Quốc lộ 5 đi đường 390, Quốc lộ 37; 

- Quyết định số 1928/QĐ-UBND ngày 30/6/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại tỉnh Hải 

Dương đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 1960/QĐ-UBND ngày 04/7/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Hải Dương 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 2718/QĐ-UBND ngày 07/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm tập trung 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 2945/QĐ-UBND ngày 29/9/2017 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh 

Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 2830/QĐ-UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 

2020, định hướng đến năm 2030; 

- Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày 01/10/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc ban hành quy định hạn mức giao đất ở, hạn mức công nhận đất ở, 

diện tích tối thiểu được phép tách thửa đất trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 4901/QĐ-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt kết quả điều tra thực hiện dự án Điều tra, đánh giá 

thoái hóa đất tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 321/QĐ-UBND ngày 22/0/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Quyết định số 2830/QĐ-

UBND ngày 09/08/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt chương 

trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương đến năm 2020, định hướng đến năm 2030; 
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- Quyết định số 3357/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ một số khu vực thuộc đồ án Điều chỉnh 

quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Nam trung tâm 

thành phố Hải Dương tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 876/QĐ-UBND ngày 18/3/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt quy hoạch phân khu khu vực phía Tây trung tâm thành 

phố Hải Dương tỷ lệ 1/2000; 

- Quyết định số 3312/QĐ-UBND ngày 15/11/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh cục bộ (lần 2) một số khu vực thuộc đồ án 

Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

- Quyết định số 4057/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và Kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 thành phố Hải Dương; 

- Quyết định số 325/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành phố Hải Dương; 

- Các quyết định phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 thành 

phố Hải Dương: số 748/QĐ-UBND ngày 31/3/2022; số 1524/QĐ-UBND ngày 

02/6/2022; số 2093/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Hải Dương; 

- Quyết định số 400/QĐ-UBND ngày 28/01/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Hải Dương giai 

đoạn năm 2022-2030, định hướng đến năm 2045; 

- Quyết định số 1404/QĐ-UBND ngày 25/5/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc phê duyệt nguyên tắc, tiêu trí, thứ tự ưu tiên phân bổ chỉ tiêu một 

số loại đất cấp tỉnh để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 

2021-2030 và phân kỳ thực hiện giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh; 

- Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc 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; 

- Văn bản số 1038/STNMT-KHTC ngày 08/6/2022 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường tỉnh Hải Dương V/v hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 và điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện; 
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- Văn bản số 1871/UBND-VP ngày 28/6/2022 của UBND tỉnh Hải Dương 

về việc điều chỉnh Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030; 

- Văn bản số 1971/STNMT-KHTC ngày 13/10/2022 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường tỉnh Hải Dương về việc báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022; hoàn thiện hồ sơ Điều chỉnh QHSDĐ đến năm 2030; lập Kế 

hoạch sử dụng đất năm 2023 cấp huyện. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT 

KỲ TRƢỚC 

1. Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 thành phố Hải Dƣơng 

Tổng diện tích tự nhiên của thành phố năm 2022 là 11.168,18 ha. Trong đó: 

- Diện tích hiện trạng đất nông nghiệp năm 2022 là 4.528,92 ha, chiếm 

40,55% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

- Diện tích hiện trạng đất phi nông nghiệp năm 2022 là 6.623,05 ha, 

chiếm 59,30% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

- Diện tích hiện trạng đất chưa sử dụng năm 2022 là 16,20 ha, chiếm 

0,15% tổng diện tích tự nhiên của thành phố. 

Bảng số 01: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 thành phố Hải Dƣơng 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ năm 

2022 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   11.168,18 100,00 

1 Đất nông nghiệp NNP 4.528,92 40,55 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 2.953,17 26,44 

  T      ó:                   ú       LUC 2.952,78 26,44 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 221,13 1,98 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 552,40 4,95 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 649,07 5,81 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 153,15 1,37 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.623,05 59,30 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,20 0,23 

2.2 Đất an ninh CAN 10,59 0,09 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 272,19 2,44 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 188,35 1,69 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,89 0,49 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 438,63 3,93 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ năm 

2022 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 70,38 0,63 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, 

cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.404,20 21,53 

- Đất giao thông DGT 1.545,23 13,84 

- Đất thủy lợi DTL 450,05 4,03 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 21,74 0,19 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 34,18 0,31 

- Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào tạo DGD 164,18 1,47 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 25,17 0,23 

- Đất công trình năng lượng DNL 6,20 0,06 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,56 0,01 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,15 0,01 

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 11,11 0,10 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 26,67 0,24 

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang lễ, nhà hoả 

táng 
NTD 103,41 0,93 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH     

- Đất chợ DCH 13,54 0,12 

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 67,35 0,60 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 631,85 5,66 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 1.444,65 12,94 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 70,76 0,63 

2.13 Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp DTS 12,87 0,12 

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 20,46 0,18 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 765,87 6,86 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 101,92 0,91 

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 42,87 0,38 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 16,20 0,15 

(Nguồn: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 được xác định trên cơ sở số liệu thống kê 

đất đai năm 2021 và kết quả thực hiện các công trình dự án thực hiện đến 31/12/2022 

trên địa bàn thành phố Hải Dương). 

2. Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc (giai đoạn 2021-2022) 

2.1. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2022  
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Bảng 02: Kết quả thực hiện kế hoạch sử dụng đất kỳ trƣớc  

TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo QH 

đến năm 

2030 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Chỉ tiêu 

chuyển 

mục đích 

đƣợc 

duyệt 

đến năm 

2030 (ha) 

Diện tích 

thực hiện 

đến năm 

2022 (ha) 

Diện 

tích 

CMĐ 

đã thực 

hiện 

đến 

năm 

2022 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(%) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)=(7)-(5) 
(8)=(7)/(5) 

*100% 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   11.168,18   11.168,18       

1 Đất nông nghiệp NNP 1.988,60 -2.573,73 4.528,92 -33,41 2.540,32 1,30 

  T      ó:               

1.1 Đất trồng lúa  LUA 1.367,97 -1.600,02 2.953,17 -14,83 1.585,19 0,93 

  
T      ó:                   ú  

     
LUC 1.367,61 -1.599,99 2.952,78 -14,83 1.585,16 0,93 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 38,67 -182,86 221,13 -0,40 182,46 0,22 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 278,58 -281,09 552,40 -7,28 273,82 2,59 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 137,66 -522,32 649,07 -10,91 511,42 2,09 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 165,72 12,57 153,15   -12,57   

2 Đất phi nông nghiệp PNN 9.179,58 2.583,80 6.623,05 27,27 -2.556,53 1,06 

  T      ó:               

2.1 Đất quốc phòng CQP 40,39 15,19 25,20   -15,19   

2.2 Đất an ninh CAN 15,39 5,23 10,59 0,43 -4,80 8,22 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 242,54 -29,65 272,19   29,65   

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 367,54 179,18 188,35   -179,18   

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 305,62 251,24 54,89 0,51 -250,72 0,20 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 366,70 -74,58 438,63 -2,65 71,93 3,55 

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 41,01 -34,09 70,38 -4,73 29,36 13,86 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc 

gia, cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 3.092,10 708,06 2.404,20 20,16 -687,90 2,85 

  T      ó:               

- Đất giao thông DGT 1.845,53 317,89 1.545,23 17,60 -300,29 5,54 

- Đất thủy lợi DTL 320,98 -130,51 450,05 -1,44 129,07 1,10 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 55,17 33,60 21,74 0,17 -33,43 0,50 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 77,86 43,79 34,18 0,11 -43,68 0,25 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 

đào tạo 
DGD 269,86 105,98 164,18 0,31 -105,67 0,29 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 331,47 306,37 25,17 0,07 -306,30 0,02 

- Đất công trình năng lượng DNL 18,99 16,09 6,20 3,30 -12,79 20,50 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,41 -0,16 1,56 -0,01 0,15 6,25 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,15   1,15       

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 17,60 6,49 11,11   -6,49   

- Đất cơ sở tôn giáo TON 31,40 4,73 26,67   -4,73   

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 

tang lễ, nhà hoả táng 
NTD 90,46 -12,89 103,41 0,06 12,95 -0,47 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH 7,04 7,04     -7,04   

- Đất chợ DCH 23,18 9,64 13,54   -9,64   

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 537,16 474,48 67,35 4,67 -469,81 0,99 
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TT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Diện tích 

theo QH 

đến năm 

2030 

đƣợc 

duyệt 

(ha) 

Chỉ tiêu 

chuyển 

mục đích 

đƣợc 

duyệt 

đến năm 

2030 (ha) 

Diện tích 

thực hiện 

đến năm 

2022 (ha) 

Diện 

tích 

CMĐ 

đã thực 

hiện 

đến 

năm 

2022 

(ha) 

Tăng 

(+), 

giảm (-) 

ha 

Tỷ lệ 

(%) 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 1.021,96 397,46 631,85 7,35 -390,11 1,85 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 2.155,92 714,85 1.444,65 3,58 -711,27 0,50 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 74,80 2,03 70,76 -2,01 -4,03 -98,84 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 9,36 -3,57 12,87 -0,06 3,51 1,56 

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 23,48 3,02 20,46   -3,01   

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 722,99 -42,88 765,87   42,88   

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 120,80 18,88 101,92   -18,88   

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 41,82 -1,05 42,87   1,05   

3 Đất chƣa sử dụng CSD   -10,07 16,20 6,13 16,20 -60,91 

- Diện tích đất nông nghiệp theo quy hoạch được phê duyệt là 1.988,60 

ha; được duyệt giảm là 2.573,73 ha; kết quả thực hiện giảm 33,41 ha, chưa thực 

hiện 2.540,32 ha, đạt 1,30%. 

- Diện tích đất phi nông nghiệp theo quy hoạch được duyệt là 9.179,58 ha; 

được duyệt tăng là 2.583,80 ha; kết quả thực hiện tăng 27,27 ha, chưa thực hiện 

2.556,53 ha, đạt 1,06%. 

- Diện tích đất chưa sử dụng theo quy hoạch được duyệt là 0,00 ha; được 

duyệt giảm là 10,.7 ha; kết quả thực hiện tăng 6,13 ha. 

2.2. Đánh giá kết quả thực hiện các công trình, dự án trong giai đoạn 2021-

2022 của thành phố Hải Dương 

- Danh mục quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 gồm 737 công trình, dự 

án với tổng diện tích là 4.327,19 ha. Kết quả thực hiện đến năm 2022 như sau: 

+ Công trình dự án đã và đang triển khai thực hiện là 594/737 công trình; 

đề nghị chuyển tiếp quy hoạch. 

(C     ế            ạ  B    01 kèm               óm  ắ ) 

+ Công trình, dự án đã thực hiện: 47/737 công trình, dự án. 

(C     ế            ạ  B    02 kèm               óm  ắ ) 

+ Công trình dự án không chuyển tiếp: 96/737 công trình, dự án (trong đó 

có 58 công trình thực hiện sau năm 2030; còn lại 38 công trình đề xuất đưa ra 

khỏi quy hoạch). 

(C     ế            ạ  B    03 kèm               óm  ắ ) 
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3. Đánh giá chung (mặt đƣợc; tồn tại, nguyên nhân) 

3.1. Những mặt đạt được 

- Thực hiện Luật đất đai năm 2013, UBND thành phố Hải Dương đã được 

UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm, là căn cứ pháp lý cho 

việc thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất và chuyển mục đích sử dụng đất, đáp ứng 

kịp thời nhu cầu phát triển kinh tế- xã hội, quốc phòng, an ninh của thành phố. 

- Công tác giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng 

đất trên địa bàn thành phố đã căn cứ vào quy hoạch sử dụng đất kỳ trước đã 

được phê duyệt.  

- Quy hoạch sử dụng đất kỳ trước của thành phố đã góp phần đảm bảo 

tính thống nhất trong công tác quản lý nhà nước về đất đai của các cấp. 

- Đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, hợp lý, có hiệu quả, gắn với bảo vệ môi 

 3.2. Những tồn tại 

- Kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất ở một số chỉ tiêu còn thấp. 

- Việc xác định nhu cầu sử dụng đất của các cấp, các ngành chưa có sự 

đồng nhất, dẫn đến việc phát sinh thêm nhiều công trình, dự án nên phải điều 

chỉnh, bổ sung kế hoạch sử dụng đất hàng năm. 

- Chất lượng một số đồ án quy hoạch xây dựng còn chưa cao, việc điều 

chỉnh quy hoạch chậm nên cũng ảnh hưởng đến phương án quy hoạch sử dụng đất. 

- Tiến độ thực hiện các công trình, dự án còn chậm, trên địa bàn vẫn còn 

tình trạng chủ đầu tư sử dụng đất chưa hiệu quả. 

- Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng ở một số dự án gặp nhiều khó 

khăn, làm chậm tiến độ xây dựng. 

3.3. Nguyên nhân 

- Chất lượng dự báo thực hiện dự án của một số ngành, lĩnh vực chưa cao; 

việc xác định các nhu cầu sử dụng đất chưa sát với tình hình thực tiễn, chưa đáp 

ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thành phố. 

- Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước chưa tiên lượng đầy đủ các 

nguồn vốn đầu tư, chính sách thu hút đầu tư còn có những bất cập nhất định. 

Thiếu nguồn vốn đầu tư được xem là nguyên nhân chính ảnh hưởng đến kết quả 

thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất kỳ trước.  

- Công tác đền bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, tồn tại; vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản gặp nhiều khó khăn. Vì vậy, chỉ tiêu quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất nhiều ngành, nhiều lĩnh vực đã không được thực hiện hoặc 

thực hiện với tiến độ chậm.  
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- Việc tổ chức kiểm tra, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng 

đất đã được phê duyệt ở các cấp chưa thường xuyên.  

III. PHƢƠNG ÁN ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH SỬ DỤNG ĐẤT ĐẾN 

NĂM 2030 THÀNH PHỐ HẢI DƢƠNG 

1. Chỉ tiêu sử dụng đất đã đƣợc phân bổ từ phƣơng án phân bổ sử dụng đất 

trong quy hoạch tỉnh và chỉ tiêu sử dụng đất theo nhu cầu sử dụng đất của 

cấp huyện và cấp xã 

Căn cứ Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 của UBND tỉnh 

Hải Dương về việc 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. Chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố 

Hải Dương được phân bổ như sau: 
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Bảng 03: Diện tích các loại đất đƣợc cấp tỉnh phân bổ trên địa bàn thành phố 

 ơ  vị  í  :    

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng năm 

2022  

QHSDĐ đến năm 2030 

tại Quyết định 

4057/QĐ-UBND  

Diện tích đến năm 2030 đƣợc phân 

bổ tại Quyết định 1411/QĐ-UBND  

Diện tích đến năm 

2030 
Chênh lệch 

Diện tích  

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với năm 

2022 

Diện tích  

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với năm 

2022 

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với Quyết 

định 4061 

Diện tích  

Tăng giảm 

so với năm 

2022 

So với quy 

hoạch 

được 

duyệt 

So với 

dự kiến 

phân bổ 

-1 -2 -3 -4 -5 (6)=(5)-(4) -7 (8)=(7)-(4) (9)=(7)-(5) -10 (11)=(10)-(4) (12)=(10)-(5) 
(13)=(10)-

(7) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   11.168,18 11.168,18 0,00 11.168,00 -0,18 -0,18 11.168,18 0,00 0,00 0,18 

1 Đất nông nghiệp NNP 4.528,92 1.988,60 -2.540,32 3.092 -1.436,92 1.103,40 2.883,99 -1.644,94 895,39 -208,01 

1.1 Đất trồng lúa  LUA 2.953,17 1.367,97 -1.585,19 2.124 -829,52 755,67 1.910,25 -1.042,92 542,28 -213,39 

  
Trong đó: Đất chuyên trồng lúa 

nước 
LUC 2.952,78 1.367,61 -1.585,16 2.123 -829,52 755,64 1.909,87 -1.042,91 542,26 -213,38 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.623,05 9.179,58 2.556,53 8.076 1.452,95 -1.103,58 8.284,19 1.661,14 -895,39 208,19 

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,20 40,39 15,19 41 15,46 0,27 40,66 15,46 0,27 0,00 

2.2 Đất an ninh CAN 10,59 15,39 4,80 21 10,45 5,65 33,11 22,52 17,72 12,07 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 272,19 242,54 -29,65 245 -27,50 2,15 244,69 -27,50 2,15 0,00 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 188,35 367,54 179,18 310 122,05 -57,13 310,41 122,05 -57,13 0,00 

2.9 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.404,20 3.092,10 687,90 3.236 831,38 143,48 3.186,50 782,30 94,40 -49,08 

- Đất giao thông DGT 1.545,23 1.845,53 300,29 1.987 441,28 140,98 2.008,97 463,74 163,45 22,47 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 21,74 55,17 33,43 86 63,76 30,33 41,13 19,38 -14,04 -44,38 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 34,18 77,86 43,68 72 38,18 -5,51 72,36 38,18 -5,50 0,00 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 164,18 269,86 105,67 253 88,74 -16,94 252,92 88,74 -16,93 0,00 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 25,17 331,47 306,30 178 152,41 -153,89 249,57 224,40 -81,90 71,99 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện 

trạng năm 

2022  

QHSDĐ đến năm 2030 

tại Quyết định 

4057/QĐ-UBND  

Diện tích đến năm 2030 đƣợc phân 

bổ tại Quyết định 1411/QĐ-UBND  

Diện tích đến năm 

2030 
Chênh lệch 

Diện tích  

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với năm 

2022 

Diện tích  

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với năm 

2022 

Tăng (+); 

giảm (-) so 

với Quyết 

định 4061 

Diện tích  

Tăng giảm 

so với năm 

2022 

So với quy 

hoạch 

được 

duyệt 

So với 

dự kiến 

phân bổ 

- Đất công trình năng lượng DNL 6,20 18,99 12,79 13 6,84 -5,95 13,04 6,84 -5,95 0,00 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,56 1,41 -0,15 2 -0,03 0,12 1,53 -0,03 0,12 0,00 

2.13 Đất ở tại nông thôn ONT 631,85 1.021,96 390,11 715 82,71 -307,40 764,60 132,75 -257,36 50,04 

2.14 Đất ở tại đô thị ODT 1.444,65 2.155,92 711,27 1.653 208,76 -502,51 1.696,23 251,58 -459,69 42,82 

3 Đất chƣa sử dụng CSD 16,20 0,00 -16,20   -16,20 0,00 0,00 -16,21 0,00 0,00 
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2. Chỉ tiêu sử dụng đất theo loại đất đến năm 2030 

Bảng 04: Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của TP Hải Dƣơng 

STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ 

năm 2022 

Điều chỉnh QH đến 

năm 2030 
Biến 

động diện 

tích 2030/ 

2022 (ha) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

  TỔNG DIỆN TÍCH TỰ NHIÊN   11.168,18 100 11.168,18 100   

1 Đất nông nghiệp NNP 4.528,92 40,55 2.883,99 25,82 -1.644,94 

  T      ó:             

1.1 Đất trồng lúa  LUA 2.953,17 26,44 1.910,25 17,1 -1.042,92 

  
T      ó:                   ú  

     
LUC 2.952,78 26,44 1.909,87 17,1 -1.042,91 

1.2 Đất trồng cây hàng năm khác HNK 221,13 1,98 115,98 1,04 -105,15 

1.3 Đất trồng cây lâu năm CLN 552,4 4,95 384,47 3,44 -167,93 

1.4 Đất nuôi trồng thủy sản NTS 649,07 5,81 308,56 2,76 -340,52 

1.5 Đất nông nghiệp khác NKH 153,15 1,37 164,73 1,48 11,58 

2 Đất phi nông nghiệp PNN 6.623,05 59,3 8.284,19 74,18 1.661,14 

  T      ó:             

2.1 Đất quốc phòng CQP 25,2 0,23 40,66 0,36 15,46 

2.2 Đất an ninh CAN 10,59 0,09 33,11 0,3 22,52 

2.3 Đất khu công nghiệp SKK 272,19 2,44 244,69 2,19 -27,5 

2.4 Đất cụm công nghiệp SKN 188,35 1,69 310,41 2,78 122,05 

2.5 Đất thương mại, dịch vụ TMD 54,89 0,49 320,2 2,87 265,31 

2.6 Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp SKC 438,63 3,93 364,18 3,26 -74,45 

2.7 Đất sản xuất vật liệu xây dựng  SKX 70,38 0,63 58,56 0,52 -11,82 

2.8 
Đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, 

cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã 
DHT 2.404,20 21,53 3.186,50 28,53 782,3 

  T      ó:             

- Đất giao thông DGT 1.545,23 13,84 2.008,97 17,99 463,74 

- Đất thủy lợi DTL 450,05 4,03 368,72 3,3 -81,33 

- Đất xây dựng cơ sở văn hóa DVH 21,74 0,19 41,13 0,37 19,38 

- Đất xây dựng cơ sở y tế DYT 34,18 0,31 72,36 0,65 38,18 

- 
Đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo 
DGD 164,18 1,47 252,92 2,26 88,74 

- Đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao DTT 25,17 0,23 249,57 2,23 224,4 

- Đất công trình năng lượng DNL 6,2 0,06 13,04 0,12 6,84 

- Đất công trình bưu chính viễn thông DBV 1,56 0,01 1,53 0,01 -0,03 

- Đất có di tích lịch sử-văn hoá DDT 1,15 0,01 1,15 0,01   

- Đất bãi thải, xử lý chất thải  DRA 11,11 0,1 14,88 0,13 3,77 

- Đất cơ sở tôn giáo TON 26,67 0,24 29,77 0,27 3,1 

- 
Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà tang 

lễ, nhà hoả táng 
NTD 103,41 0,93 101,99 0,91 -1,42 

- Đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã hội DXH     7,04 0,06 7,04 

- Đất chợ DCH 13,54 0,12 23,42 0,21 9,88 

2.9 Đất khu vui chơi, giải trí công cộng DKV 67,35 0,6 257,6 2,31 190,25 

2.10 Đất ở tại nông thôn ONT 631,85 5,66 764,6 6,85 132,75 

2.11 Đất ở tại đô thị ODT 1.444,65 12,94 1.696,23 15,19 251,58 

2.12 Đất xây dựng trụ sở cơ quan TSC 70,76 0,63 78,95 0,71 8,19 

2.13 
Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp 
DTS 12,87 0,12 11,67 0,1 -1,2 
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STT Chỉ tiêu sử dụng đất Mã 

Hiện trạng SDĐ 

năm 2022 

Điều chỉnh QH đến 

năm 2030 
Biến 

động diện 

tích 2030/ 

2022 (ha) Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

Diện tích 

(ha) 

Cơ cấu 

(%) 

2.14 Đất cơ sở tín ngưỡng TIN 20,46 0,18 24,98 0,22 4,52 

2.15 Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối SON 765,87 6,86 713,55 6,39 -52,32 

2.16 Đất có mặt nước chuyên dùng MNC 101,92 0,91 137,75 1,23 35,83 

2.17 Đất phi nông nghiệp khác PNK 42,87 0,38 40,55 0,36 -2,32 

3 Đất chưa sử dụng CSD 16,2 0,15 0 0 -16,21 

a. Đất nông nghiệp:  

Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 4528,92 ha. Đến năm 

2030 diện tích đất nông nghiệp thực giảm 1644,94 ha ( ă   0 9   ;    m 

1.645,13 ha) so với năm 2022.  Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất nông 

nghiệp là 2883,99 ha, chiếm 25,82% diện tích đất tự nhiên. Chi tiết biến động 

các loại đất trong nhóm đất nông nghiệp như sau: 

- Đất trồng lúa: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 

2953,17 ha. Đến năm 2030 diện tích đất trồng lúa thực giảm 1042,92 ha (   m 

1.042,92 ha) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất trồng lúa 

là 1910,25 ha, chiếm 17,1% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 221,13 ha. Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác 

thực giảm 105,15 ha (   m 105 15   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 

2030 diện tích đất trồng cây hàng năm khác là 115,98 ha, chiếm 1,04% diện tích 

đất tự nhiên. 

 - Đất trồng cây lâu năm: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 552,4 ha.  Đến năm 2030 diện tích đất trồng cây lâu năm thực giảm 167,93 ha 

(   m 167 93   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất 

trồng cây lâu năm là 384,47 ha, chiếm 3,44% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất nuôi trồng thủy sản: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 649,07 ha. Đến năm 2030 diện tích đất nuôi trồng thủy sản thực giảm 340,52 

ha (   m 340 52   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất 

nuôi trồng thủy sản là 308,56 ha, chiếm 2,76% diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất nông nghiệp khác: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 153,15 ha. Đến năm 2030 diện tích đất nông nghiệp khác thực tăng 11,58 ha 

( ă   0 26   ;    m 11 84   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện 

tích đất nông nghiệp khác là 164,73 ha, chiếm 1,48% diện tích đất tự nhiên. 

 b. Đất phi nông nghiệp: 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 6623,05 ha. Đến năm 
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2030 diện tích đất phi nông nghiệp thực tăng 1661,14 ha so với năm 2022. Như 

vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp là 8284,19 ha, chiếm 

74,18% diện tích đất tự nhiên. Chi tiết biến động các loại đất trong nhóm đất phi 

nông nghiệp như sau: 

- Đất quốc phòng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 25,2 

ha. Đến năm 2030 diện tích đất quốc phòng thực tăng 15,46 ha ( ă   15 46   ) 

so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất quốc phòng là 40,66 

ha, chiếm 0,36% diện tích đất tự nhiên. 

 - Đất an ninh: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 10,59 

ha,Đến năm 2030 diện tích đất an ninh thực tăng 22,52 ha ( ă   22 52   ) so với 

năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất an ninh là 33,11 ha, chiếm 

0,3% diện tích đất tự nhiên. 

 -  Đất khu công nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 272,19 ha. Đến năm 2030 diện tích đất khu công nghiệp thực giảm 27,5 ha 

( ă   2 9   ;    m 30 40   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện 

tích đất khu công nghiệp là 244,69 ha, chiếm 2,19% diện tích đất tự nhiên. 

 -  Đất cụm công nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 188,35 ha. Đến năm 2030 diện tích đất cụm công nghiệp thực tăng 122,05 ha 

( ă   190 70   ;    m 68 65   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 

diện tích đất cụm công nghiệp là 310,41 ha, chiếm 2,78% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất thương mại dịch vụ: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố là 54,89 ha. Đến năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ thực tăng 

265,31 ha ( ă   270 55   ;    m 5 24   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết 

năm 2030 diện tích đất thương mại dịch vụ là320,2 ha, chiếm 2,87% diện tích 

đất tự nhiên. 

 - Đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

của thành phố là 438,63 ha. Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông 

nghiệp thực giảm 74,45 ha ( ă   30 64   ;    m 105 09   ) so với năm 2022. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở sản xuất phi nông nghiệp là 

364,18 ha, chiếm 3,26% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất sản xuất vật liệu xây dựng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 70,38 ha. Đến năm 2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng 

thực giảm 11,82 ha (   m 11 82   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 

2030 diện tích đất sản xuất vật liệu xây dựng là 58,56 ha, chiếm 0,52% diện tích 

đất tự nhiên. 

- Đất phát triển hạ tầng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố 

là 2404,2 ha. Đến năm 2030 diện tích đất phát triển hạ tầng thực tăng 782,3 ha 



17 

 

so với năm 2022. Trong đó: 

+            ô  : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 

1545,23 ha. Đến năm 2030 diện tích đất giao thông thực tăng 463,74 ha ( ă   

609 06   ;    m 145 32   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện 

tích đất giao thông là 2008,97 ha, chiếm 17,99% diện tích đất tự nhiên. 

+       ủ     : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 450,05 

ha. Đến năm 2030 diện tích đất thủy lợi thực giảm 81,33 ha ( ă   51 46   ; 

   m 132 79   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất thủy 

lợi là 368,72 ha, chiếm 3,3% diện tích đất tự nhiên. 

+      xâ  d     ơ sở vă   ó : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 21,74 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa thực 

tăng 19,38 ha ( ă   21 06   ;    m 1,68 ha) so với năm 2022. Như vậy đến hết 

năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở văn hóa là 41,13 ha, chiếm 0,37% diện 

tích đất tự nhiên. 

+     xâ  d     ơ sở    ế: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố là 34,18 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở y tế thực tăng 38,18 

ha ( ă   38 50   ;    m 0 32   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 

diện tích đất xây dựng cơ sở y tế là 72,36 ha, chiếm 0,65% diện tích đất tự 

nhiên. 

+     xâ  d     ơ sở      dụ  -      ạ : Hiện trạng sử dụng đất năm 

2022 của thành phố là 164,18 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở 

giáo dục đào tạo thực tăng 88,74 ha ( ă   93 13   ;    m 4 39   ) so với năm 

2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở giáo dục và đào 

tạo là 252,92 ha, chiếm 2,26% diện tích đất tự nhiên. 

+     xâ  d     ơ sở     dụ          : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

của thành phố là 25,17 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục 

thể thao thực tăng 224,4 ha ( ă   227 42   ;    m 3 02   ) so với năm 2022. 

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở thể dục thể thao là 

249,57 ha, chiếm 2,23% diện tích đất tự nhiên. 

+      ô     ì    ă        : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố là 6,2 ha. Đến năm 2030 diện tích đất công trình năng lượng thực tăng 6,84 

ha ( ă   7 50   ;    m 0 66   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 

diện tích đất công trình năng lượng là 13,04 ha, chiếm 0,12% diện tích đất tự 

nhiên. 

+      ô     ì         í   v ễ    ô  : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

của thành phố là 1,56 ha. Đến năm 2030 diện tích đất công trình bưu chính viễn 

thông giảm 0,03 ha so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất 
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công trình bưu chính viễn thông là 1,53 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

+      ó d   í    ị   sử - vă   ó : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 1,15 ha. Đến năm 2030 diện tích đất có di tích lịch sử văn hóa 

không biến động so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất có 

di tích lịch sử văn hóa là 1,15 ha, chiếm 0,01% diện tích đất tự nhiên. 

+      ã        xử             : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 11,11 ha. Đến năm 2030 diện tích đất bãi thải xử lý chất thải thực 

tăng 3,77 ha ( ă   7 17   ;    m 3 40   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết 

năm 2030 diện tích đất bãi thải xử lý chất thải là 14,88 ha, chiếm 0,13% diện 

tích đất tự nhiên. 

+      ơ sở  ô      : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 

26,67 ha. Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo tăng 3,1 ha so với năm 

2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất cơ sở tôn giáo là 29,77 ha, chiếm 

0,27% diện tích đất tự nhiên. 

+        ĩ           ĩ   ị : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố là 103,41 ha. Đến năm 2030 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa thực giảm 

1,42 ha ( ă   11 49   ;    m 12 91   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 

2030 diện tích đất nghĩa trang nghĩa địa là 101,99 ha, chiếm 0,91% diện tích đất 

tự nhiên. 

+     xâ  d     ơ sở dị   vụ xã  ộ : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

của thành phố là 0 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng cơ sở dịch vụ xã 

hội tăng 7,04 ha so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây 

dựng cơ sở dịch vụ xã hội là 7,04 ha, chiếm 0,06% diện tích đất tự nhiên. 

+        : Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 13,54 ha. 

Đến năm 2030 diện tích đất chợ thực tăng 9,88 ha ( ă   10 27   ;    m 0 39   ) 

so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chợ là 23,42 ha, 

chiếm 0,21% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất khu vui chơi giải trí công cộng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 

của thành phố là 67,35 ha. Đến năm 2030 diện tích đất khu vui chơi giải trí công 

cộng thực tăng 190,25 ha ( ă   190 73   ;    m 0 48   ) so với năm 2022. Như 

vậy đến hết năm 2030 diện tích đất khu vui chơi, giải trí công cộng là 257,6 ha, 

chiếm 2,31% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất ở tại nông thôn: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 

631,85 ha. Đến năm 2030 diện tích đất ở tại nông thôn thực tăng 132,75 ha ( ă   

141 78   ;    m 9 02   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích 

đất ở tại nông thôn là764,6 ha, chiếm 6,85% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất ở tại đô thị: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 
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1444,65 ha. Đến năm 2030 diện tích đất ở tại đô thị thực tăng 251,58 ha ( ă   

276 60   ;    m 25 03   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện 

tích đất ở tại đô thị là1696,23 ha, chiếm 15,19% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất xây dựng trụ sở cơ quan: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 70,76 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan thực 

tăng 8,19 ha ( ă   10 13   ;    m 1 94   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết 

năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở cơ quan là 78,95 ha, chiếm 0,71% diện 

tích đất tự nhiên. 

- Đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự nghiệp: Hiện trạng sử dụng đất năm 

2022 của thành phố là 12,87 ha. Đến năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của 

tổ chức sự nghiệp thực giảm 1,2 ha ( ă   0 05   ;    m 1 25   ) so với năm 

2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất xây dựng trụ sở của tổ chức sự 

nghiệp là 11,67 ha, chiếm 0,1% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất cơ sở tín ngưỡng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 

20,46 ha. Đến năm 2030 diện tích đất cơ sở tín ngưỡng thực tăng 4,52 ha ( ă   

5 21   ;    m 0 70   ) so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích 

đất cở sở tín ngưỡng là 24,98 ha, chiếm 0,22% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 765,87 ha. Đến năm 2030 diện tích đất sông, ngòi, kênh, rạch, suối 

giảm 52,32 ha so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất sông, 

ngòi, kênh, rạch, suối là 713,55 ha, chiếm 6,39% diện tích đất tự nhiên 

- Đất có mặt nước chuyên dùng: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của 

thành phố là 101,92 ha. Đến năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng 

thực tăng 35,83 ha ( ă   47 28   ;    m 11 45 ha) so với năm 2022. Như vậy 

đến hết năm 2030 diện tích đất có mặt nước chuyên dùng là 137,75 ha, chiếm 

1,23% diện tích đất tự nhiên. 

- Đất phi nông nghiệp khác: Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành 

phố là 42,87 ha. Đến năm 2030 diện tích đất phi nông nghiệp khác thực giảm 

2,32 ha so với năm 2022. Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất phi nông 

nghiệp khác là 40,55 ha, chiếm 0,36% diện tích đất tự nhiên. 

c. Đất chưa sử dụng: 

Hiện trạng sử dụng đất năm 2022 của thành phố là 16,2 ha. Đến năm 2030 

diện tích đất chưa sử dụng thực giảm 16,21 ha so với năm 2022.  

Như vậy đến hết năm 2030 diện tích đất chưa sử dụng là 0 ha, chiếm 0% 

diện tích đất tự nhiên.  

(D     í     ề    ỉ         ạ   sử dụ        ế   ăm 2030   â   ổ  ế   ừ   

 ơ  vị        í       xã       ế   ạ  B    03/CH kèm theo) 
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3. Diện tích chuyển mục đích sử dụng đất đến năm 2030 

a. Diện tích đất nông nghiệp chuyển mục đích sang đất phi nông 

nghiệp là 1.645,13 ha, trong đó:  

- Đất trồng lúa: 1.041,17 ha. 

- Đất trồng cây hàng năm khác: 105,15 ha; 

- Đất trồng cây lâu năm: 167,93 ha;  

- Đất nuôi trồng thuỷ sản: 330,62 ha. 

- Đất nông nghiệp khác: 0,26 ha; 

c. Chuyển đất phi nông nghiệp không phải là đất ở sang đất ở là 138,25 ha. 

(C     ế   ạ       04/CH) 

4. Diện tích đất chƣa sử dụng đƣa vào sử dụng đến năm 2030 

Đất chưa sử dụng vào sử dụng cho các mục đích phi nông nghiệp là 

16,21 ha. Trong đó: 

- Chuyển sang đất cụm công nghiệp diện tích 0,06 ha; 

- Chuyển sang đất phát triển hạ tầng cấp quốc gia, cấp tỉnh, cấp huyện, 

cấp xã diện tích 15,43 ha. Trong đó: 

+ Chuyển sang đất giao thông diện tích 15,43 ha; 

- Chuyển sang đất khu vui chơi giải trí công cộng: 0,52 ha; 

- Chuyển sang đất ở tại nông thôn diện tích 0,01 ha; 

- Chuyển sang đất ở tại đô thị diện tích 0,19 ha; 

(C     ế   ạ       05/CH) 

5. Danh mục các công trình dự án trong kỳ điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất đến năm 2030 thành phố Hải Dƣơng 

* Danh mục công trình, dự án có sử dụng đất đến năm 2030 gồm 636 

công trình, diện tích 2.836,40 ha.  

(C     ế            ạ    ụ  ụ  01 kèm               óm  ắ ) 

IV. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

1. Kết luận 

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố Hải Dương 

được xây dựng dựa trên cơ sở quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XVII về mục tiêu chiến lược phát 

triển bền vững thành phố đến năm 2030 và những năm tiếp theo. 

Phương án điều chỉnh quy hoạch thể hiện định hướng sử dụng đất của 

thành phố. Nó có ý nghĩa quan trọng để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế 

và ổn định chính trị, phát triển xã hội cả trước mắt và lâu dài, đồng thời là công 
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cụ quan trọng hàng đầu để UBND thành phố thực hiện thống nhất quản lý đất 

đai theo quy hoạch và Luật Đất đai. 

Nội dung được xây dựng trên cơ sở các văn bản pháp lý: Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch ngày 20/11/2018; Luật 

Đất đai 2013, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về 

thi hành Luật Đất đai, Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021của Bộ 

Tài nguyên và Môi trường Quy định chi tiết việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất. 

Phương án điều chỉnh quy hoạch được xây dựng trên cơ sở thừa kế các 

kết quả quy hoạch kỳ trước; các công trình, dự án phát triển sử dụng đất của các 

ngành, lĩnh vực được bổ sung,... và được xử lý cụ thể chi tiết trên thực địa và 

bản đồ của các cấp hành chính trên địa bàn thành phố để bố trí mặt bằng cụ thể 

cho các nhu cầu sử dụng đất nên tính khả thi quy hoạch sử dụng đất tương đồng 

với các dự án đầu tư sử dụng đất. 

Kết quả chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của thành phố Hải 

Dương như sau: Tổng diện tích tự nhiên là 11.168,18 ha. Trong đó: đất nông 

nghiệp là 2.883,99 ha, chiếm 25,82% tổng diện tích đất tự nhiên; đất phi nông 

nghiệp 8.284,19 ha, chiếm 74,18% tổng diện tích đất tự nhiên. 

2. Kiến nghị 

- Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường xem xét, trình UBND tỉnh Hải 

Dương phê duyệt để điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 thành phố 

Hải Dương có hiệu lực thực hiện. 

- Đề nghị UBND tỉnh Hải Dương dành cho thành phố những nguồn vốn ưu 

tiên để phương án điều chỉnh quy hoạch sớm được hoàn thành. Tạo điều kiện 

thuận lợi về chính sách, phát huy tiềm năng nội lực, tranh thủ nguồn vốn đầu tư từ 

bên ngoài nhằm thực hiện tốt phương án điều chỉnh quy hoạch thúc đẩy sự phát 

triển kinh tế xã hội của thành phố đúng với tiềm năng vốn có của thành phố./. 

 


