
UỶ BAN NHÂN DÂN 
HUYỆN GIA LỘC

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

Số:            /QĐ-UBND Gia Lộc, ngày       tháng 8 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH 
Về việc phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng 

xã Nhật Tân, huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN GIA LỘC

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương số 77/2015/QH13 ngày 
19/6/2015; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính Phủ và 
Luật Tổ chức Chính quyền địa phương số 47/2019/QH14 ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/06/2014; Luật số 
62/2020/QH14 ngày 17/06/2020 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây 
dựng; 

Căn cứ Luật Quy hoạch ngày 24/11/2017;
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 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ về 

việc quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 72/2019/NĐ-CP ngày 30/08/2019 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 37/2010/NĐ-CP ngày 
07/04/2010 về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị 
định số 44/2015/NĐ-CP ngày 06/05/2015 quy định chi tiết một số nội dung về 
quy hoạch xây dựng;

Căn cứ Thông tư số 02/2017/TT-BXD ngày 01/3/2017 của Bộ Xây dựng 
hướng dẫn về quy hoạch xây dựng nông thôn;

Căn cứ Quyết định số 318/QĐ-TTg  ngày 8/3/2022 của Thủ tướng chính 
phủ về việc ban hành bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai 
đoạn 2021-2025;

Căn cứ Quyết định số 314/QĐ-UBND, ngày 25 tháng 01 năm 2022 của 
UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng 
huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;

Theo đề nghị của phòng Kinh tế và Hạ tầng tại Tờ trình số 43/TTr-KTHT 
ngày 05 tháng 8 năm 2022.

QUYẾT ĐỊNH:
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Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030,với những nội dung chính sau:

1. Tên đồ án: Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân, huyện Gia 
Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.

2. Vị trí, phạm vi ranh giới và quy mô lập quy hoạch:
Xã Nhật Tân nằm ở phía Tây Nam của huyện Gia Lộc; phạm vi khu vực 

lập quy hoạch là toàn bộ ranh giới hành chính xã Nhật Tân, với diện tích tự 
nhiên là 363,46 ha. Ranh giới khu vực quy hoạch được xác định cụ thể như sau: 

- Phía Bắc giáp xã Phạm Trấn;
- Phía Nam giáp huyện Thanh Miện;
- Phía Đông giáp xã Quang Minh và xã Đồng Quang;
- Phía Tây giáp huyện Thanh Miện.
3. Mục tiêu quy hoạch, tính chất, chức năng của xã
a) Mục tiêu quy hoạch:
- Định hướng xây dựng và phát triển xã Nhật Tân phát triển theo hướng 

xã nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất, nông nghiệp theo hướng 
hiện đại, bền vững.

- Cụ thể hóa Quy hoạch vùng huyện Gia Lộc đến năm 2030, định hướng 
đến năm 2050; làm cơ sở xác định các dự án đầu tư và lập các quy hoạch chi tiết 
xây dựng điểm dân cư nông thôn.

- Xây dựng và phát triển xã Nhật Tân đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng 
cao, kiểu mẫu góp phần vào sự phát triển của huyện Gia Lộc;

- Xây dựng xã Nhật Tân trở thành xã hiện đại phát triển bền vững; có sức 
hấp dẫn lớn về môi trường đầu tư, có tính cạnh tranh cao trên một số lĩnh vực 
công nghiệp dịch vụ; phát triển bền vững hài hòa với môi trường; giữ vai trò tạo 
động lực phát triển kinh tế xã hội của một vùng;

- Tăng cường quản lý, thu hút đầu tư; tạo nguồn nhân 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 quản lý xây dựng theo quy hoạch, quản lý kết nối 
các dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn, tạo tiền đề để triển khai các dự án khả 
thi, tiền khả thi.

b) Tính chất, chức năng:
Là khu vực thuận lợi với điều kiện tự nhiên phù hợp phát triển sản xuất 

nông nghiệp hữu cơ ứng dụng công nghệ cao.
4. Quy mô dân số, các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:
a) Quy mô dân số:
- Dự báo dân số đến năm 2025 khoảng 5.700 người (bao gồm dân số 
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thường trú, tạm trú và lưu trú)
- Dự báo dân số đến năm 2030 khoảng 6.276 người (bao gồm dân số 

thường trú, tạm trú và lưu trú)
b) Chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất:

Hiện trạng Tăng giảm Quy hoạch Tỷ lệ
HẠNG MỤC

ha ha ha %TT
Tổng diện tích tự nhiên 363,46 0,00 363,46 100,00

I Đất nông nghiệp 251,41 -29,91 221,50 60,94
1 Đất trồng lúa 198,72 -40,94 157,78 43,41
2 Đất trồng trọt khác 8,50 1,68 10,18 2,80

2.1 Đất trồng cây hàng năm khác 8,27 -1,25 7,02 1,93
2.2 Đất trồng cây lâu năm 0,23 2,93 3,16 0,87

3 Đất nuôi trồng thủy sản 44,19 7,01 51,20 14,09

4 Đất nông nghiệp khác ( chăn nuôi 
tập trung) 0,00 2,34 2,34 0,64

II Đất xây dựng 106,26 29,91 136,17 37,46
1 Đất ở 40,04 14,05 54,09 14,88
2 Đất công cộng 3,21 0,84 4,05 1,11

2.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 0,79 0,00 0,79 0,22
2.2 Đất xây dựng cơ sở y tế (cấp xã) 0,15 -0,03 0,12 0,03

2.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo(cấp xã) 2,11 0,09 2,20 0,61

2.4 Đất cơ sở văn hóa 0,04 0,38 0,42 0,12
2.5 Đất sinh hoạt cộng đồng 0,00 0,00 0,00 0,00
2.6 Đất chợ 0,10 0,40 0,50 0,14
2.7 Đất bưu chính viễn thông 0,02 0,00 0,02 0,01
3 Đất cây xanh, thể dục thể thao 0,96 1,40 2,36 0,65

3.1 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 0,96 0,42 1,38 0,38

3.2 Đất vui chơi giải trí công cộng 
(cây xanh) 0,00 0,98 0,98 0,27

4 Đất tôn giáo, danh lam thắng 
cảnh, di tích, đình, đền 2,26 -0,08 2,18 0,60

4.1 Đất di tích lịch sử, văn hóa, danh 
lam thắng cảnh 0,00 0,00 0,00 0,00

4.2 Đất cơ sở tôn giáo 1,84 0,04 1,88 0,52
4.3 Đất cơ sở tín ngưỡng 0,42 -0,12 0,30 0,08

5 Đất công nghiệp, TTCN, làng 
nghề 0,00 0,00 0,00 0,00

5.1 Đất cụm công nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00

5.2 Đất công nghiệp, khu công 
nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00

5.3 Đất cơ sở sản xuất phi nông 
nghiệp 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Đất khoáng sản và sx vật liệu xây 
dựng 0,00 0,00 0,00 0,00
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7 Đất xây dựng các chức năng khác 3,27 3,56 6,83 1,88
7.1 Đất xây dựng trụ sở cơ quan 3,27 0,03 3,30 0,91
7.2 Đất xây dựng cơ sở y tế 0,00 0,00 0,00 0,00

7.3 Đất xây dựng cơ sở giáo dục và 
đào tạo 0,00 0,00 0,00 0,00

7.4 Đất xây dựng cơ sở thể dục thể 
thao 0,00 0,00 0,00 0,00

7.5 Đất xây dựng công trình sự 
nghiệp khác 0,00 0,00 0,00 0,00

7.6 Đất thương mại dịch vụ 0,00 3,53 3,53 0,97
8 Đất hạ tầng kỹ thuật 42,92 10,14 53,06 14,60

8.1 Đất giao thông 34,78 9,34 44,12 12,14
8.2 Đất xử lý chất thải rắn 0,31 0,08 0,39 0,11

8.3 Đất nghĩa trang, nghĩa địa, nhà 
tang lễ 7,71 0,72 8,43 2,32

8.4 Đất hạ tầng kỹ thuật khác 0,12 0,00 0,12 0,03
9 Đất hạ tầng phục vụ sản xuất 13,60 0,00 13,60 3,74

9.1 Đất thủy lợi 13,60 0,00 13,60 3,74

9.2 Đất phi nông nghiệp khác(kho, 
trại, trạm) 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Đất an ninh quốc phòng 0,00 0,00 0,00 0,00
10.1 Đất quốc phòng 0,00 0,00 0,00 0,00
10.2 Đất an ninh 0,00 0,00 0,00 0,00
III Đất khác 5,79 0,00 5,79 1,59

1 Đất sông ngòi, kênh rạch, 
mặt nước chuyên dùng 5,79 0,00 5,79 1,59

5. Phân khu chức năng:
a) Khu trung tâm xã:
Các công trình trung tâm xã chạy dọc tuyến đường huyện 20C. Tiến hành 

chỉnh trang khuôn viên Trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã, trạm y tế, bưu điện, 
xây dựng mới hợp tác xã, cải tạo mở rộng trường mầm non, tiểu học.

b) Hệ thống thôn, các khu dân cư tập trung:
Xã gồm 2 thôn: Cao Duệ và Thị Đức
- Các khu dân cư ở cũ: Cải tạo chỉnh trang, tôn trọng cấu trúc khu dân cư 

hiện hữu; mở rộng giao thông thôn, xóm cải tạo và xây mới hệ thống hạ tầng kỹ 
thuật đảm bảo phục vụ đời sống cho người dân.

- Các khu dân cư quy hoạch mới: Quy mô khoảng 14,32 ha bao gồm các 
khu dân cư tại thôn Cao Duệ (khoảng 12,11ha), thôn Thị Đức (khoảng 2,21ha).

c) Tổ chức các khu vực sản xuất, dịch vụ thương mại: 
- Dịch vụ thương mại: Chú trọng phát triển các khu dịch vụ thương mại 

với quy mô 3,53ha, gồm: khu dịch vụ thương mại phía Tây xã (3,33ha), phía 
Đông xã (0,2ha) giáp đường tỉnh 392.

- Nông nghiệp: Quy mô khoảng 221,50ha phân bố đều tại 2 thôn, định 
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hướng phát triển các mô hình nông nghiệp mang lại hiệu quả kinh tế cao, định 
hướng hình thành các vùng chuyên sản xuất rau củ quả an toàn, mô hình trồng 
lúa năng suất cao. 

d) Các khu vực có khả năng phát triển, hạn chế phát triển:
- Khu vực có khả năng phát triển giáp các vị trí thuận lợi về giao thông 

như giáp trục đường tỉnh 392 và đường huyện 20C.
- Khu vực hạn chế phát triển: Các khu vực nằm trong hành lang đường 

điện cao thế, cần tính toán các chỉ tiêu, khoảng cách, khống chế chiều cao xây 
dựng đảm bảo an toàn về hành lang đường điện theo quy định.

e) Khu vực cấm xây dựng:
- Khu vực đất nông nghiệp nghiêm cấm xây dựng các công trình ngoài 

mục đích phục vụ sản xuất nông nghiệp.
- Nghiêm cấm san lấp các ao hồ có trong danh mục ao hồ không được san 

lấp theo Quyết định số 1876/QĐ-UBND ngày 01/7/2022 UBND tỉnh Hải 
Dương.

6. Định hướng tổ chức không gian xã:
a) Vị trí, quy mô, định hướng kiến trúc cho các công trình công cộng, 

dịch vụ cấp xã:
- Giáo dục:
+Trường mầm non giáp đường huyện 20C thôn Thị Đức, quy mô 0,58ha.
+Trường tiểu học giáp đường huyện 20C thôn Cao Duệ, quy mô 0,97ha.
+ Trường trung học giáp đường tỉnh 392 giao ĐH.20C, quy mô 0,65ha.
- Trạm y tế xã giáp trường tiểu học, có quy mô 0,12ha.
- Văn hóa, thể thao công cộng: tổ hợp khu văn hóa, thể thao nằm tại thôn 

Thị Đức với quy mô 0,37ha.
- Bể bơi: quy hoạch mới tại vị trí giáp sân vận động thôn Thị Đức với diện 

tích 0,11ha.
- Chợ xã: Chợ Rồng chuyển mục đích sử dụng đất thành đất công cộng 

với diện tích 0,08ha; Quy hoạch chợ mới tại khu vực phái Tây xã với diện tích 
0,5ha.

- Điểm phục vụ bưu chính viễn thông giáp trường tiểu học với quy mô 
0,02ha.

- Hợp tác xã: Quy hoạch mới giáp đường huyện 20C, đối diện trụ sở 
UBND xã với diện tích 0,02 ha.

Các công trình trên cơ bản đã được xây dựng mới phù hợp với quy chuẩn, 
tiêu chuẩn hiện hành, hình thức kiến trúc công trình phù hợp hài hòa với bản sắc 
địa phương, màu sắc tươi sáng, đảm bảo thông gió thoáng mát.

b) Chỉ tiêu, hình thức kiến trúc cho từng loại đất ở khu dân cư mới và 
cải tạo thôn cũ.
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* Đối với khu dân cư cũ: Kế thừa hiện trạng phân bố dân cư, mật độ xây 
dựng thuần tối đa của từng lô đất xây dựng nhà ở riêng lẻ (nhà biệt thự, nhà ở 
liền kề, nhà ở độc lập) phải đảm bảo phù hợp với QCVN01:2021/BXD. Các 
công trình sản xuất, chăn nuôi trong lô đất gia đình phải có hệ thống kỹ thuật thu 
gom và xử lý chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường. Chỉ tiêu về tầng cao: tối đa 
5 tầng.

* Đối với khu dân cư, điểm dân cư mới: Phát triển được một lượng dân cư 
thích hợp theo dự báo, thuận lợi cho tổ chức các công trình công cộng thiết yếu; 
Chỉ tiêu sử dụng đất tối thiểu 37m²/người theo QCVN01:2021/BXD.

- Đất xây dựng công trình nhà ở tối thiểu 25m²/người.
- Đất xây dựng công trình công cộng, dịch vụ tối thiểu 5m²/người.
- Đất cho giao thông và hạ tầng kỹ thuật tối thiểu 5m²/người.
- Đất cây xanh công cộng tối thiểu 2m²/người.
- Chỉ tiêu về tầng cao: theo quy định của đồ án Quy hoạch chi tiết xây 

dựng được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Hình thức kiến trúc: hiện đại, hướng đến kiến trúc xanh, thân thiện môi 

trường.
c) Tổ chức các khu vực sản xuất, dịch vụ và các khu vực đặc thù khác
- Khu vực chăn nuôi, phục vụ sản xuất phải đảm bảo khoảng cách ATMT, 

bố trí gần các trục đường chính, đường liên thôn, liên xã, liên hệ thuận tiện với 
đồng ruộng và khu ở.

- Đất tôn giáo, tín ngưỡng: có quy mô 2,18ha là phần đất các đình, chùa 
hiện tại có trong xã, gìn giữ bảo tồn theo quy hoạch.

7. Quy hoạch mạng lưới công trình hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng phục vụ 
sản xuất, công trình đầu mối trong phạm vi xã:

a) Giao thông:
* Giao thông đối ngoại:
-  Cải tạo nâng cấp xây dựng tuyến ĐT.392 đi qua xã với mặt cắt đường:
  Đường tỉnh 392 với mặt cắt (1-1) chạy qua xã với lộ giới đường 57,5m 

(5,0m + 7,5m + 16,5m + 12m + 16,5m).
  Đường tỉnh 392 với mặt cắt 1A-1A chạy qua xã với lộ giới đường 

57,5m (16,5m + 12m + 16,5m + 7,5m + 5m).
  Đường tỉnh 392 với mặt cắt 1B-1B chạy qua xã với lộ giới đường 

45,0m (16,5m +12,0m + 16,5m).
  Đường tỉnh 392 với mặt cắt 1C-1C chạy qua xã với lộ giới đường 

45,0m (1,5m +10m(mương) + 5,0m + 12m + 16,5m).
- Đường huyện 20C: quy hoạch mở rộng và nâng cấp tuyến đường huyện 

lộ M/C 2-2: 11,5m + 9,0m + 11,5m = 32,0m; M/C 8-8: 5m + 15,0m + 5m = 
25,0m.
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* Các tuyến đường trục xã, trục thôn, đường khu vực, đường khu dân cư.
- Quy hoạch mở rộng các trục đường: M/C 3-3: 17,5m (5,0+7,5+5,0);
M/C 4-4: 14,0m(1,5+7,5+5,0); M/C 5-5: 13,5m(3,0+ 7,5+3,0);M/C 6-6: 

11,5m (3,0+5,5+3,0); M/C 7-7: 8,5m(1,5+5,5+1,5); M/C 7A-7A: 7,0m(1,5+5,5); 
M/C 9-9: 5,5m (1,0+3,5+1,0).

* Các tuyến nội đồng: Quy hoạch lòng đường 5,5m, lề đường mỗi bên 1m.
b) Chuẩn bị kỹ thuật:
- Cao độ nền: Khu dân cư hiện hữu cơ bản cao độ được giữ nguyên. 

Trong quá trình triển khai, nâng cấp cải tạo cần tính toán cốt cao độ các khu vực 
lân cận, tránh gây ngập úng cục bộ. Đối với các khu vực phát triển mới cần có 
giải pháp kết nối hạ tầng phù hợp hoặc thiết kế san nền phù hợp với cao độ khu 
dân cư hiện trạng. 

- Thoát nước mưa: Thoát theo 3 lưu vực chính:
 Lưu vực 1: Hệ thống thoát nước mặt của thôn Thị Đức và phía Tây 

đường huyện 20C thoát về phía Bắc của xã Nhật Tân rồi thoát ra công trình điều 
tiết ra sông Quang Tiền rồi ra sông Đĩnh Đào;

 Lưu vực 2: Hệ thống thoát nước mặt phía Đông Bắc đường huyện 20C 
thoát xuống phía Đông xã Nhật Tân theo hệ thống mương hiện trạng của thôn 
Cao Duệ rồi thoát ra điểm xả thôn Cao Duệ ra kênh Hồng Đức tới trạm bơm 
Đồng Quang (thuộc xã Đồng Quang).

 Lưu vực 3: Hệ thống thoát nước mặt của vực đường huyện 20C phía 
Nam của xã nhật tân  và khu vực đường tỉnh 392 thoát ra kênh dọc đường tỉnh 
392.

+ Làm mới và nâng cấp toàn bộ rãnh thoát nước ở các trục đường thôn, 
xóm thành các rãnh bê tông có nắp đậy.

+ Cải tạo mương dẫn vào trạm bơm.
- Thoát nước thải: Định hướng quy hoạch thu gom nước thải tại các khu 

dân cư mới và thôn cũ được thiết kế riêng hoàn toàn và được thu gom về trạm 
xử lý nước thải đặt tại thị trấn Gia Lộc để xử lý (theo quy hoạch vùng huyện Gia 
Lộc).

+ Đối với khu cũ hệ thống nước thải được xử lý cục bộ qua các bể tự hoại 
trước khi xả vào tuyến cống chung.

+ Đối với các khu vực xây mới: Quy hoạch hệ thống thoát nước thải riêng 
và thu gom về trạm xử lý nước thải sau đó đấu nối với hệ thống thoát nước 
chung khu vực.

+ Đối với các khu dịch vụ thương mại, các dự án có hệ thống xử lý nước 
thải cục bộ trước khi thoát vào hệ thống thoát nước chung.

c) Cấp nước:
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- Tổng nhu cầu dùng nước đến năm 2030 là 911,2(m³/ng.đ)
- Nguồn cấp nước: Nguồn nước sạch của xã Nhật Tân được lấy từ trạm 

cấp nước Đức Xương, công suất 10.000 m3/ngày đêm (theo quy hoạch vùng 
huyện Gia Lộc). Hệ thống cấp nước dùng hệ thống đường ống các trục chính có 
đường kính 110 mm; các trục nhánh có đường kính 63mm; hệ thống cấp 
nước chữa cháy được thiết kế sử dụng chung với đường ống cấp nước sinh hoạt. 

d) Cấp điện: Tổng nhu cầu cấp điện đến năm 2030 là 3166,6 kVA. 
- Nguồn điện: Lấy từ nguồn điện trung áp 22kV, 35kVchạy qua khu vực 

xã. Dự kiến đến năm 2030 bổ sung thêm 5 trạm biến áp với tổng công suất 
2.270kVA.

- Đường dây hạ thế và chiếu sáng: Mạng lưới điện hạ thế đi nổi trên 
cột chạy dọc theo các tuyến giao thông đến các khu dân cư. Bố trí chiếu 
sáng các đoạn đường trục chính có mặt cắt đường từ 4m trở lên. Tuyến 
chiếu sáng trong các khu dân cư cũ bố trí đi nổi kết hợp với cấp điện hạ thế; 
tại các khu dân cư mới hình thành, điện hạ thế và chiếu sáng đi ngầm vỉa hè 
đường, đảm bảo mỹ quan.

e) Quy hoạch hệ thống thu gom chất thải rắn:
- Quy hoạch điểm trung chuyển rác tại khu vực phía Tây, giáp xã Lam 

Sơn với diện tích 0,15ha. Khi bãi trung chuyển đi vào hoạt động, đóng cửa 2 bãi 
tập kết rác tại 2 thôn.

- Toàn bộ CTR sinh hoạt xã Nhật Tân cần có hệ thống quản lý, thu 
gom và xử lý chất thải rắn. Các khu công cộng, tập trung đông người của xã 
cần trang bị 02 loại thùng thu gom rác theo các màu sắc khác nhau và có ghi 
loại rác thu gom bao gồm: rác hữu cơ (thực phẩm thừa, rau cỏ...), rác vô cơ 
thông thường (giấy, nhựa, hộp kim loại...) định hướng phương pháp xử lý 
chất thải. CTR sau khi được phân loại sẽ được thu gom về khu xử lý chất 
thải rắn theo định hướng quy hoạch vùng huyện.

g) Quy hoạch nghĩa trang, nghĩa địa:
 Các nghĩa trang hiện trạng cơ bản giữ nguyên, mở rộng 02 điểm 

nghĩa địa: Nghĩa địa phía Tây thôn Cao Duệ diện tích là 2,39 ha (hiện trạng 
2,22ha, mở rộng 0,17ha); Nghĩa địa phía bắc sân thể thao thôn Thị Đức diện 
tích 1,0ha (hiện trạng: 0,63 ha, mở rộng 0,27ha); Nghĩa trang liệt sỹ: diện 
tích 0,17 ha. Nhà tang lễ: quy hoạch mới tại vị trí giáp nghĩa trang nhân dân 
thôn Cao Duệ với diện tích 0,2ha.

8. Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư và nguồn vốn
a) Danh mục các dự án ưu tiên đầu tư:
- Cập nhập, nâng cấp mở rộng các tuyến đường kết nối giao thông đối 
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ngoại, đối nội.
- Xây dựng nhà văn hóa thôn Cao Duệ, khu văn hóa thể thao thôn Thị 

Đức, bể bơi. 
- Cải tạo, nâng câp những công trình hạ tầng xã hội hiện trạng tại địa 

phương. Đầu tư xây dựng mở rộng trường tiểu học, trường THCS, đầu tư cơ sở 
vật chất theo tiêu chuẩn.

- Quy hoạch các khu dân cư mới, đấu giá tạo nguồn.
- Tập trung hoàn thiện các hạng mục còn thiếu địa bàn.
b) Nguồn vốn: Nguồn vốn xây dựng từ nguồn ngân sách xã và các nguồn 

vốn hợp pháp khác.
9. Quy định quản lý xây dựng theo quy hoạch:
Việc quản lý thực hiện quy hoạch được quy định trong Quy định quản lý 

xây dựng Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân đến năm 2030 do đơn vị tư 
vấn Trung tâm quy hoạch đô thị và nông thôn – Sở Xây dựng và UBND Nhật Tân 
tổ chức lập, ban hành kèm theo Quyết định phê duyệt và hồ sơ quy hoạch này.

10. Tiến độ, giải pháp tổ chức thực hiện quy hoạch chung xây dựng xã:
a) Tiến độ thực hiện quy hoạch:
- Phân kỳ thực hiện quy hoạch: lập danh mục, trình tự triển khai lập các 

quy hoạch xây dựng theo từng cấp độ, kế hoạch trong 10 năm, 5 năm và hàng 
năm; danh mục và thứ tự đầu tư các dự án hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật trên 
cơ sở các giai đoạn quy hoạch dài hạn, trung hạn và hàng năm.

- Phù hợp với kế hoạch, khả năng cân đối nguồn vốn của UBND xã Nhật 
Tân và UBND huyện Gia Lộc.

b) Giải pháp tổ chức thực hiện:
- UBND xã lập kế hoạch tổ chức thực hiện quy hoạch được duyệt.
- Rà soát quỹ đất để có phương án quy hoạch, kêu gọi đầu tư phù hợp; đẩy 

mạnh cải cách hành chính, tăng cường đối thoại để giải quyết khó khăn, vướng 
mắc; đẩy mạnh giải pháp khơi thông nguồn lực; khai thác và sử dụng có hiệu 
quả nguồn lực từ đất đai.

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 
- Giao UBND xã Nhật Tân tổ chức công bố công khai đồ án quy hoạch 

được duyệt; Trong quá trình triển khai thực hiện, chủ động rà soát quy hoạch, bổ 
sung, điều chỉnh các chỉ tiêu phù hợp với quy chuẩn và thực tiễn phát triển kinh 
tế - xã hội của địa phương, báo cáo cấp thẩm quyền xem xét, quyết định.

- Giao các phòng: Kinh tế và Hạ tầng; Tài nguyên và Môi trường; Tài 
chính - Kế hoạch; Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các đơn vị có liên 
quan căn cứ chức năng nhiệm vụ có trách nhiệm theo dõi, hướng dẫn, quản lý 
quá trình triển khai thực hiện Quy hoạch chung xây dựng xã Nhật Tân, huyện 
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Gia Lộc, tỉnh Hải Dương đến năm 2030.
Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; Trưởng các phòng: 

Kinh tế và Hạ tầng, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên vàMôi trường, Nông 
nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã Nhật Tân; Giám 
đốc Trung tâm Quy hoạch đô thị và nông thôn – Sở Xây dựng Hải Dương và 
Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quancăn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận:
- Thường trực Huyện ủy (để b/c);
- TT HĐND huyện (để b/c);
- CT, các PCT UBND huyện;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, KTHT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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