
PHỤ LỤC
Danh mục dự án thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước

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)
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Cải tạo, sửa chữa 
nhà Hội trường 
UBND tỉnh

Cải tạo, sửa chữa nhà hội 
trường UBND tỉnh nhằm kiện 
toàn cơ sở vật chất cho nhà Hội 
trường của UBND tỉnh, đáp 
ứng yêu cầu và nhiệm vụ của 
UBND tỉnh trong thời gian tới, 
qua đó tạo điều kiện nâng cao 
năng lực và hiệu quả công tác 
quản lý, chỉ đạo điều hành của 
UBND tỉnh.

- Cải tạo, sửa chữa nhà Hội trường UBND tỉnh 
với các hạng mục cụ thể như sau: Tường trong 
và ngoài nhà; hệ thống gạch lát nền; vách 
kính; cửa; cầu thang; lan can; bậc tam cấp;  
khu nhà vệ sinh; hệ thống điện, chống sét, 
chống thấm...
- Thay thế nội thất phòng chờ, phòng hội 
trường và lắp đặt hệ thống âm thanh, chiếu 
sáng mới.
- Bổ sung hệ thống trang thiết bị hạ tầng công 
nghệ thông tin phục vụ công tác chính quyền 
điện tử.

Tại Trụ sở 
UBND tỉnh Hải 
Dương, phường 
Quang Trung, 
thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 
Dương

14.000.000
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Cải tạo, sửa chữa 
một số hạng mục 
tầng 1 và sân 
đường nội bộ, 
tường rào thư 
viện tỉnh (trụ sở 
trung tâm phục vụ 
hành chính công 
tỉnh HD)

Cải tạo, sửa chữa một số hạng 
mục tầng 1 và sân đường nội 
bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ 
sở trung tâm phục vụ hành 
chính công tỉnh Hải Dương) 
nhằm kiện toàn cơ sở vật chất 
cho Trung tâm phục vụ hành 
chính công của tỉnh, cải thiện 
điều kiện làm việc của cán bộ, 
nhân viên trung tâm, nâng cao 
chất lượng phục vụ các tổ chức 
và người dân đến làm việc tại 

Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục tầng 1 và 
sân đường nội bộ, tường rào thư viện tỉnh (Trụ 
sở trung tâm phục vụ hành chính công tỉnh 
Hải Dương) với các hạng mục cụ thể như sau:
- Cải tạo khu vệ sinh chung của Trung tâm 
hành chính công thành khu vệ sinh cho khách:
+ Cải tạo nhà vệ sinh hiện có thành khu vệ 
sinh dành riêng cho nữ.
+ Cải tạo kho phía bên trong làm khu vệ sinh 
dành riêng cho nam.
- Xây dựng khu vệ sinh cho cán bộ, nhân viên 
trung tâm.

Tại Trụ sở 
Trung tâm Phục 
vụ hành chính 
công tỉnh Hải 

Dương- Đường 
Tôn Đức Thắng, 
thành phố Hải 

Dương, tỉnh Hải 
Dương

4.129.091
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Trung tâm phục vụ hành chính 
công của tỉnh.

- Cải tạo sảnh sau, làm đường dốc cho người 
khuyết tật, cải tạo vách kính cửa sổ, cải tạo 
chân tường nhà.
- Cải tạo sân vườn, cây xanh: Phá dỡ 1 số vị trí 
bồn cây hiện có, đổ bê tông làm bãi đỗ xe; xây 
mới một số bồn cây tại một số vị trí, trồng một 
số cây xanh trong khuôn viên Trung tâm tạo 
bóng mát.
- Cải tạo cổng tường rào: Cạo bỏ lớp sơn, vôi 
ve cũ; sơn lại cổng và tường rào hoa sát, trám 
vá và quét lại vôi ve phần tường xây.
- Xây dựng nhà để xe: Nhà để xe có kích 
thước 2,5 mx18m, hệ thống cột bằng ống thép, 
mái lợp tôn, nền nhà đổ bê tông.
- Xây dựng đường cáp ngầm 0,4KV, hệ thống 
chiếu sáng sân vườn, đường đi.

3

Sửa chữa Trụ sở 
làm việc Trung 
tâm lưu trữ lịch 
sử (thuộc Chi cục 
Văn thư Lưu trữ, 
Sở Nội vụ) và 
Kho lưu trữ hồ sơ 
tài liệu của tỉnh

Cải tạo công trình khu Ký túc 
xá (cũ) của Trường THPT 
chuyên Nguyễn Trãi thành các 
phòng làm việc của Trung tâm 
lưu trữ lịch sử thuộc Sở Nội vụ, 
kết hợp với chức năng là kho 
lưu trữ hồ sơ tài liệu của tỉnh, 
đáp ứng yêu cầu về điều kiện 
cơ sở vật chất phục vụ làm việc 
cho cán bộ Trung tâm, đồng 
thời đảm bảo công tác lưu trữ, 
cung cấp dịch vụ công về lưu 
trữ được khoa học, hiệu quả và 
an toàn.

- Cải tạo, sửa chữa nhà 3 tầng:
+ Cải tạo mái lợp, hệ thống xà gồ, si nô thoát 
nước mái.
+ Cải tạo lại toàn bộ các phòng thành phòng 
làm việc và kho lưu trữ.
+ Cải tạo nhà vệ sinh.
+ Cải tạo khu vực hành lang.
+ Cải tạo hệ thống cấp điện, cấp, thoát nước 
công trình.
+ Lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy 
trong nhà.
- Xây dựng mới và sửa chữa các công trình 
phụ trợ:
+ Cải tạo các hạng mục cổng, tường rào, sân 
đường nội bộ.

Số 27A, phố 
Nguyễn Công 

Hoan, thành phố 
Hải Dương, tỉnh 

Hải Dương.

8.599.463
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+ Xây dựng mới nhà để xe, kích thước 
4,5x7,0(m).
+ Xây dựng mới hệ thống thu gom nước mặt.
+ Xây dựng mới bể chứa nước phục vụ công 
tác phòng cháy chữa cháy.
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Cải tạo, sửa chữa 
Trụ sở Sở Kế 

hoạch và Đầu tư 
tỉnh Hải Dương

Phát huy hiệu quả hơn nữa 
công năng sử dụng, chống 
xuống cấp và gây thiệt hại lớn 
về kết cấu công trình, đồng thời 
đáp ứng nhu cầu sử dụng, tạo 
điều kiện về môi trường làm 
việc cho cán bộ, công chức, 
viên chức, người lao động và 
tạo kiến trúc, cảnh quan đô thị 
trong khu vực.

- Cải tạo, sửa chữa Nhà làm việc 3 tầng:
+ Cải tạo, sửa chữa tầng áp mái;
+ Cải tạo, sửa chữa các phòng làm việc;
+ Cải tạo, sửa chữa phòng họp;
+ Cải tạo, sửa chữa nhà vệ sinh, khu vực hành 
lang, mặt đứng chính và các mặt bên của công 
trình;
- Cải tạo các công trình phụ trợ:
+ Tháo dỡ nhà cầu nối Nhà làm việc 3 tầng 
với Nhà làm việc 2 tầng; lắp đặt 01 cầu thang 
lên xuống của Nhà làm việc 2 tầng;
+ Tháo dỡ nhà để xe hiện nay và làm mái che 
khu vực giữa Nhà làm việc 3 tầng với Nhà làm 
việc 2 tầng để bố trí chỗ để xe cho cán bộ, 
công chức, viên chức và người lao động trong 
cơ quan;
+ Cải tạo sân đường nội bộ, bể nước ngầm và 
hệ thống thu gom nước bên ngoài công trình;
+ Sơn sửa và vôi ve lại toàn bộ tường rào bao 
quanh;
+ Phá dỡ và xây dựng lại Nhà bảo vệ với diện 
tích khoảng 16m2. 

Số 58, đường 
Quang Trung, 
phường Quang 
Trung, thành 

phố Hải Dương, 
tỉnh Hải Dương.

7.147.864

TỔNG CỘNG 33.876.418
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