
PHỤ LỤC
Danh mục dự án thuộc lĩnh vực giáo dục - đào tạo và y tế 

được Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư nguồn ngân sách tỉnh trong giai đoạn 2021-2025
( Kèm theo Nghị quyết số:          /NQ-HĐND ngày         /12/2021 của HĐND tỉnh)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Nội dung, quy mô đầu tư
Địa điểm thực hiện 

dự án
Tổng mức đầu tư
( nghìn đồng)

I Lĩnh vực giáo dục - đào tạo 71.156.759

1

Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng 
trường Trung học phổ thông 
Bình Giang, huyện Bình 
Giang

Đầu tư khối nhà lớp học 03 
tầng 12 phòng để thay thế 
khối nhà đã xuống cấp của 

trường Trung học phổ thông 
Bình Giang, nhằm đáp ứng 
nhu cầu về cơ sở vật chất 

phục vụ công tác dạy và học 
tại nhà trường.

- Phá dỡ nhà lớp học 3 tầng cũ.
- Xây dựng nhà lớp học bộ môn 
03 tầng 12 phòng với diện tích 

sàn khoảng 1600m2.

Trong khuôn viên 
hiện nay của trường 
Trung học phổ thông 
Bình Giang, xã Thái 

Học, huyện Bình 
Giang, tỉnh Hải 

Dương.

13.800.000

2

Nhà lớp học bộ môn và 
phòng học chức năng 3 tầng 
và công trình phụ trợ, trường 
Trung học phổ thông Tứ Kỳ, 
huyện Tứ Kỳ

Đầu tư hoàn thiện đồng bộ 
cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ 
thuật cơ bản của trường 

Trung học phổ thông Tứ Kỳ, 
nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ 
sở vật chất phục vụ công tác 
dạy và học tại Nhà trường.

- Xây dựng 01 nhà lớp học bộ 
môn và phòng học chức năng 03 

tầng với diện tích sàn 970m2.
- Xây dựng 01 nhà lớp học bộ 
môn 03 tầng với diện tích sàn 

648m2.
- Xây dựng nhà cầu 03 tầng để 

nối các dãy nhà hiện có với nhau 
với diện tích 135,2m2.

Trong khuôn viên 
hiện nay của trường 
Trung học phổ thông 

Tứ Kỳ, thị trấn Tứ 
Kỳ, huyện Tứ Kỳ, 
tỉnh Hải Dương.

14.869.000



2

3
Nhà lớp học 3 tầng 12 phòng 
trường Trung học phổ thông 
Nam Sách, huyện Nam Sách

Đầu tư khối nhà lớp học 03 
tầng 12 phòng nhằm thay thế 
khối nhà đã xuống cấp của 

trường Trung học phổ thông 
Nam Sách, nhằm đáp ứng 
nhu cầu về cơ sở vật chất 

phục vụ công tác dạy và học 
tại Nhà trường.

- Phá dỡ nhà lớp học 03 tầng 12 
phòng cũ.

- Xây dựng 01 nhà lớp học 03 
tầng 12 phòng với diện tích sàn 

khoảng 1.407m2.

Trong khuôn viên 
hiện nay của trường 
Trung học phổ thông 
Nam Sách, thị trấn 
Nam Sách, huyện 

Nam Sách, tỉnh Hải 
Dương.

12.500.000

4

Nâng tầng 3,4 nhà lớp học 2 
tầng 6 phòng (móng 4 tầng), 
xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 
phòng, lợp mái tôn nhà lớp 
học bộ môn 4 tầng, phá dỡ 
nhà lớp học bộ môn cũ 3 tầng 
trường Trung học phổ thông 
Kinh Môn, thị xã Kinh Môn

Đầu tư tăng cường cơ sở vật 
chất phục vụ công tác dạy và 

học tại nhà trường, nhằm 
góp phần nâng cao chất 

lượng giáo dục theo mục tiêu 
đã đề ra.

- Nâng tầng 3, 4 nhà lớp học 02 
tầng 06 phòng (móng 4 tầng) 

hiện có.
- Lợp tôn chống nóng nhà lớp 

học bộ môn 4 tầng hiện có.
- Xây mới nhà lớp học 4 tầng 8 

phòng với diện tích khoảng 
1.125m2.

- Phá dỡ nhà lớp học bộ môn cũ 
03 tầng.

Trong khuôn viên 
hiện nay của Trường 
Trung học phổ thông 
Kinh Môn, phường 

Hiệp An, thị xã Kinh 
Môn, tỉnh Hải Dương.

14.998.000

5

Đầu tư xây dựng nhà lớp học 
bộ môn 3 tầng trường Trung 
học phổ thông Tuệ Tĩnh, 
huyện Cẩm Giàng

Đầu tư xây dựng Nhà lớp 
học bộ môn 03 tầng trường 
Trung học phổ thông Tuệ 
Tĩnh, huyện Cẩm Giàng, 

nhằm đáp ứng nhu cầu về cơ 
sở vật chất phục vụ công tác 
dạy và học tại Nhà trường.

- Phá dỡ khối nhà lớp học 02 
tầng đã xuống cấp và 02 bể 
nước, sân khấu ngoài trời;

- Xây dựng 01 nhà lớp học bộ 
môn 03 tầng với diện tích sàn 

khoảng 1.953,7m2.

Trong khuôn viên 
hiện nay của trường 
Trung học phổ thông 

Tuệ Tĩnh, xã Cẩm 
Vũ, huyện Cẩm 
Giàng, tỉnh Hải 

Dương.

14.989.759



3

II Lĩnh vực y tế 14.261.564

1

Xây dựng mới nhà điều trị 
tâm căn và người bệnh cao 
tuổi, Bệnh viện tâm thần Hải 
Dương

Đầu tư xây dựng mới Nhà 
điều trị bệnh tâm căn và 

người bệnh cao tuổi cho Bệnh 
viện Tâm thần Hải Dương 
nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất cho Bệnh viện, góp phần 
nâng cao chất lượng điều trị 

bệnh tại Bệnh viện.

- Xây dựng 01 nhà điều trị quy 
mô 02 tầng với diện tích sàn 

khoảng 1.280m2.
- Hệ thống phòng cháy chữa 

cháy trong và ngoài nhà.
- Sân vườn với diện tích khoảng 

1.560m2.

Trong khuôn viên 
hiện nay của Bệnh 
viện Tâm thần Hải 

Dương, xã Gia 
Xuyên, thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 
Dương.

14.261.564

TỔNG CỘNG 85.418.323

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
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