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QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 

Khu dân cư mới An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN TỨ KỲ

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Căn cứ Luật Quy hoạch đô thị ngày 17 tháng 6 năm 2009; Luật Quy hoạch 
ngày 24 tháng 11 năm 2017; Luật Xây dựng ngày 18 tháng 6 năm 2014; Luật sửa 
đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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;

Căn cứ Quyết định số 25/2017/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2017 của 
UBND tỉnh Hải Dương Quy định phân cấp quản lý quy hoạch xây dựng, quản lý 
dự án đầu tư xây dựng, quản lý chất lượng công trình xây dựng, quản lý hệ thống 
công trình hạ tầng kỹ thuật và cây xanh đô thị trên địa bàn tỉnh Hải Dương;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện tại Tờ trình số 91/TTr-
KT&HT ngày 17 tháng 8 năm 2021,

                                              QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới An Nhân 
Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500 (kèm theo hồ sơ quy hoạch do Công 
ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Hải HD lập, phòng Kinh tế và Hạ tầng huyện thẩm 
định) với các nội dung sau:

I. Nội dung hồ sơ quy hoạch:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới An Nhân Đông, thị 
trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500.

2. Chủ đầu tư: Ủy ban nhân dân huyện Tứ Kỳ.

3. Tư vấn lập nhiệm vụ quy hoạch: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Minh Hải 
HD; mã số doanh nghiệp:  0801141002 - C.T.C.P.
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4. Vị trí, địa điểm, diện tích quy hoạch:

 Khu vực quy hoạch nằm dọc về phía Bắc đường Tỉnh 391, thuộc thị trấn Tứ 
Kỳ, huyện Tứ Kỳ. Hiện trạng là đất trụ sở của các cơ quan thuộc UBND huyện 
Tứ Kỳ; vị trí cụ thể như sau:

- Phía Bắc giáp trường THCS Phan Bội Châu;

- Phía Nam giáp đường Tỉnh 391;

- Phía Đông giáp đường hiện có và nghĩa trang liệt sỹ thị trấn Tứ Kỳ;

- Phía Tây giáp Bưu điện huyện Tứ Kỳ.

(Ranh giới quy hoạch được xác định theo Bản trích lục bản đồ địa chính khu 
đất số 02-2020, tỷ lệ in 1/1000, hệ tọa độ VN 2000, khu vực thị trấn Tứ Kỳ, tờ 
bản đồ địa chính số 17 - 18 - 22 tỷ lệ 1/1000 được phòng Tài nguyên và Môi 
trường huyện Tứ Kỳ và UBND thị trấn Tứ Kỳ xác nhận năm 2020) 

5. Nội dung quy hoạch

a) Cơ cấu tổ chức không gian: Khu đất được quy hoạch có tổng diện tích 
9.474,0m2; gồm các hạng mục: 28 lô đất ở, đất hạ tầng kỹ thuật và đất giao thông. 

b) Chỉ tiêu quy hoạch chính: Đất xây dựng công trình theo bảng

TT Loại đất Diện tích
(m2)

Tỷ lệ
(%)

1 Đất ở chia lô 4.322,0 45,62
2 Đất hạ tầng kỹ thuật 280,0 2,96
3 Đất giao thông 4.872,0 51,42

Cộng: 9.474,0 100,0

c) Hạ tầng kỹ thuật:

- San nền: Căn cứ vào cốt đường tỉnh 391, các công trình hiện trạng lân cận 
để san lấp đảm bảo đồng bộ hệ thống hạ tầng kỹ thuật hiện có của khu vực; 

- Giao thông: 

+ Giao thông đối ngoại: Xây dựng đường gom song song với đường tỉnh 
391, đấu nối tại 02 điểm (điểm đường bê tông giáp nghĩa trang liệt sỹ và điểm 
giáp Bưu điện huyện); Xây dựng tuyến đường nội bộ giáp trường THCS Phan 
Bội Châu, cắt qua đất của Bưu điện huyện và đấu nối với đường đi xã Chí Minh. 

+ Đường nội bộ có các mặt cắt: 12,0m (3+7,5+1,5), 17,9m (5,4+7,5+5), 
9,3m (2,5+5,5+1,3).
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- Thoát nước: 

+ Thoát nước mặt: Sử dụng cống bê tông D600 và hố ga để thu nước, sau đó 
chảy vào hệ thống thoát nước chung của khu vực;

+ Nước thải sinh hoạt: Sử dụng hệ thống rãnh B400 để thu vào khu xử lý nước 
thải. Nước thải được xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước 
chung của khu vực; 

- Cấp nước: Sử dụng nguồn nước sạch của thị trấn, sử dụng ống D50 để cấp 
nước sinh hoạt cho khu vực và hệ thống ống D100 để cấp nước PCCC; lắp đặt 
đường ống cấp nước theo tiêu chuẩn; 

- Cây xanh, vệ sinh môi trường: Trồng cây xanh trên đất quy hoạch và 
vỉa hè đường. Rác thải được thu gom đưa đến vị trí quy định của thị trấn; 

- Cấp điện: Sử dụng nguồn điện hạ áp hiện có của khu vực, cáp điện và thiết 
bị điện theo tiêu chuẩn;

- Thông tin liên lạc: Do ngành viễn thông thiết kế.

* Nội dung quy hoạch và các chi tiết thiết kế tại hồ sơ thuyết minh và bản vẽ 
quy hoạch kèm theo.

II. Dự toán thiết kế quy hoạch

Giá trị dự toán lập quy hoạch chi tiết: 332.351.000 đồng (Ba trăm ba mươi 
hai triệu, ba trăm năm mươi mốt nghìn đồng); bao gồm:

- Giá trị khảo sát đo đạc địa hình:  18.265.000 đồng;

- Giá trị lập hồ sơ quy hoạch: 314.086.000 đồng; bao gồm:

+ Lập quy hoạch chi tiết:                                                 202.644.000 đồng;

+ Lập nhiệm vụ quy hoạch:                                               26.647.000 đồng;

+ Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và thẩm định QHXD: 30.254.000 đồng;

+ Thuế VAT:                                                                     22.929.000 đồng;

+ Quản lý nghiệp vụ đồ án quy hoạch:                              21.480.000 đồng;

+ Chi phí công bố đồ án quy hoạch:          6.079.000 đồng;

+ Chi phí lấy ý kiến cộng đồng dân cư:          4.053.000 đồng.

Điều 2. Giao cho Ban quản lý dự án công bố Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 
dân cư mới An Nhân Đông, thị trấn Tứ Kỳ, huyện Tứ Kỳ, tỷ lệ 1/500 theo thiết kế 
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Quy hoạch chi tiết được duyệt tại Điều 1, hoàn tất các thủ tục và thực hiện đúng các 
quy định hiện hành về quản lý quy hoạch xây dựng của Nhà nước.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND&UBND huyện; Trưởng các phòng: 
Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên và Môi trường, Kinh tế và Hạ tầng huyện; 
Chủ tịch UBND thị trấn Tứ Kỳ và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan căn cứ 
Quyết định thi hành./.

  Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT. UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT.

CHỦ TỊCH
 

Vũ Thị Hà
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