
UỶ BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG

Số:          /QĐ-UBND

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

      Hải Dương, ngày         tháng     năm 2023

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

Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đóng thùng xe tải và đại lý mua bán ô tô Đức Xuân 
của Công ty cổ phần Đức Xuân, tỷ lệ 1/500

UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI DƯƠNG
Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương 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 ngày 22/11/2019;

Căn cứ 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 Luật Quy hoạch đô thị số 30/2009/QH12 ngày 17/6/2009;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 Luật có liên quan đến 

quy hoạch số 35/2018/QH14;
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;
Căn cứ Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000019 do UBND tỉnh Hải

Dương cấp ngày 01/8/2007 chứng nhận cho Công ty cổ phần Đức Xuân thực
hiện dự án Cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đóng thùng xe tải và đại lý mua bán ô tô
Đức Xuân;

Căn cứ Quyết định số 645/QĐ-UBND ngày 28/02/2008 của UBND tỉnh 
Hải Dương về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở bảo dưỡng, sửa 
chữa, đóng thùng xe tải và đại lý mua bán ô tô Đức Xuân;

Theo đề nghị của Phòng Quản lý đô thị thành phố tại Tờ trình số 04/TTr-
QLĐT ngày 16/01/2023.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở bảo 
dưỡng, sửa chữa, đóng thùng xe tải và mua bán ô tô Đức Xuân của Công ty cổ 
phần Đức Xuân, tỷ lệ 1/500, hồ sơ do đơn vị tư vấn Công ty TNHH đầu tư xây 
dựng và dịch vụ Bình Minh tổ chức lập, đã được phòng Quản lý đô thị thẩm 
định, với các nội dung chính như sau:

I. Hồ sơ:
- Tên đồ án: Điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Cơ sở bảo dưỡng, 

sửa chữa, đóng thùng xe tải và mua bán ô tô Đức Xuân của Công ty cổ phần 
Đức Xuân, tỷ lệ 1/500.
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- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đức Xuân.
- Đơn vị tư vấn: Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Bình Minh.
II. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:
1. Vị trí, quy mô quy hoạch: Khu đất lập điều chỉnh quy hoạch thuộc lô 

CA-1, Cụm công nghiệp Thạch Khôi – Gia Xuyên, thành phố Hải Dương; có vị 
trí, cụ thể như sau:

+Phía Đông Bắc giáp Công ty cổ phần Đại Cường;
+Phía Tây Nam giáp Công ty cổ phần Hùng Bình;
+Phía Đông Nam giáp đất dự án;
+Phía Tây giáp quốc lộ 37.
- Tổng diện tích quy hoạch là: 6000m2.
(Theo Giấy Chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản 

khác gắn liền với đất số AE 069320 (số vào sổ cấp GCNQSDĐ: T 01110) của 
UBND tỉnh Hải Dương cấp ngày 12/12/2007 cho Công ty cổ phần Đức Xuân).

2. Tính chất: Là cơ sở bảo dưỡng, sửa chữa, đóng thùng xe tải và đại lý 
mua bán ô tô.

3. Nội dung điều chỉnh quy hoạch:
-  Các hạng mục công trình hiện trạng giữ nguyên: Nhà xưởng số 2 (01 

tầng, cập nhật lại diện tích theo hiện trạng 1097,07m2);  Nhà bảo vệ diện tích 
9,04m2; lán để xe diện tích 147,18m2.

- Các hạng mục công trình điều chỉnh:
+ Điều chỉnh vị trí quy hoạch nhà trưng bày giới thiệu sản phẩm thành 

quy hoạch xưởng sản xuất số 1 (1 tầng): 398,25m2.
+ Điều chỉnh giảm tầng cao nhà điều điều hành từ 2 tầng xuống 1 tầng, 

giữ nguyên diện tích 375,0m2.
+ Điều chỉnh vị trí nhà ăn và nghỉ công nhân về phía Đông Nam, giữ 

nguyên quy mô, diện tích: 135,0m2.
+ Điều chỉnh mở rộng diện tích xưởng sản xuất số 2 (nay là xưởng sản 

xuất số 3) là 1189,32m2.  
- Ngoài ra còn một số hạng mục công trình hạ tầng khác phải điều chỉnh như 

Giao thông, cấp điện, cấp nước, hệ thống xử lý nước thải, rác thải và hệ thống sân 
vườn cảnh quan theo sự thay đổi của sử dụng đất.

4. Bảng cơ cấu quy hoạch sử dụng đất
STT Hạng mục Diện tích (m2) Tỷ lệ (%)

1 Đất xây dựng công trình 3.350,86 55,85

2 Đất cây xanh 1.207,00 20,12

3 Sân đường giao thông + bãi đỗ 
xe PCCC 1.442,14 24,03

Tổng cộng 6.000,00 100,0
5. Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật



3

- Giao thông: Giao thông ngoài cơ sở vẫn giữ nguyên việc đấu nối vào tuyến 
đường gom theo quy hoạch Cụm công nghiệp đã được phê duyệt, có quy mô 
17,5m (5,0+7,50+5,0).

- San nền: Cao độ thiết kế phù hợp với cao độ khu vực xung quanh.
- Thoát nước: Thiết kế thoát nước mưa, nước thải riêng. Nước mặt được 

thu gom bằng hệ thống cống thoát nước D400 rồi thoát ra hệ thống chung của 
cụm công nghiệp. Nước thải sinh hoạt  và nước thải sản xuất được thu gom bằng 
hệ thống cống D300 vào bể xử lý nước thải sinh hoạt và khu xử lý nước thải sản 
xuất, xử lý đạt tiêu chuẩn trước khi thoát ra hệ thống thoát nước chung.

- Cấp nước: Cấp nước sạch sử dụng đường ống HDPE D33, D110 với nguồn 
cấp nước sạch. Các giải pháp, chỉ tiêu thiết kế phòng cháy chữa cháy khi đầu tư xây 
dựng công trình phải đảm bảo phù hợp với Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 
cháy cho nhà và công trình theo quy định.

- Cấp điện: Hệ thống điện sinh hoạt và chiếu sáng sử dụng cáp ngầm. 
Nguồn điện cấp từ hệ thống lưới điện thành phố.

(Các chỉ tiêu quy hoạch và nội dung chi tiết như hồ sơ điều chỉnh Quy 
hoạch do Công ty TNHH đầu tư xây dựng và dịch vụ Bình Minh lập đã được 
phòng Quản lý đô thị thẩm định trình).

Điều 2. Công ty cổ phần Đức Xuân có trách nhiệm phối hợp với UBND 
phường Thạch Khôi tổ chức công bố điều chỉnh quy hoạch được duyệt đảm bảo 
đúng thời gian theo quy định; Thực hiện việc cắm mốc và triển khai thực hiện 
dự án theo quy hoạch đã được UBND thành phố phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng HĐND & UBND thành phố; Trưởng các 
phòng, ban đơn vị: Quản lý đô thị, Tài nguyên và Môi trường; Đội trưởng Đội 
Kiểm tra quy tắc quản lý đô thị; Chủ tịch UBND phường Thạch Khôi; Giám đốc 
Công ty cổ phần Đức Xuân và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan căn cứ 
quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
- TT Thành ủy HD (để b/c);
- TT HĐND TP (để b/c);
- CT, các PCT UBND TP;
- Như Điều 3;
- Lưu: VT, QLĐT.

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

                 Tăng Văn Quản                       
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