
PHỤ LỤC
Danh mục dự án thuộc lĩnh vực giao thông đề nghị HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

( Kèm theo Báo cáo thẩm tra số:          /BCTT-KTNS ngày         /12/2022 của Ban kinh tế - ngân sách HĐND tỉnh)

TT Tên dự án Mục tiêu đầu tư Nội dung và quy mô đầu tư
TMĐT

(triệu đồng)
Thời gian 
thực hiện

1

Cải tạo, sửa 
chữa khu nhà B 
Trường Chính 

trị tỉnh Hải 
Dương

Đầu tư cải tạo, sửa chữa 
khu nhà B (nhà lớp học) 
nhằm đảm bảo cơ sở vật 
chất phục vụ công tác 
giảng dạy và học tập của 
nhà trường, đồng thời góp 
phần cải tạo cảnh quan 
cho nhà trường.

- Tróc vữa, trát lại, sơn toàn bộ tường mặt trước công 
trình và hành lang khu vệ sinh.

- Thay thế lan can mới bằng lan can thép hộp.

- Lát lại gạch nền hành lang và sảnh.

- Thay thế mái tôn cũ, làm lại hệ thống chống thấm, 
sửa chữa tận dụng xà gồ cũ.

- Cải tạo khu vệ sinh ở các tầng.

- Tháo dỡ thay thế toàn bộ cửa đi và cửa sổ mặt trước 
bằng hệ cửa nhôm kính, vệ sinh và sơn lại toàn bộ 
các cửa sổ còn lại.

- Thay mới hệ thống điện chiếu sáng hành lang, hệ 
thống thoát nước mái, lắp đặt mới hệ thống thu lôi 
chống sét.

2.500
Giai đoạn 
2022-2023

2
Cải tạo, sửa 

chữa hàng rào 
Nhà thiếu nhi 

Việc cải tạo, sửa chữa 
nhằm cải thiện cơ sở vật 
chất, đảm bảo an toàn cho 

- Phần hiện trạng: Hàng rào xây gạch kết hợp hoa 
sắt, hàng rào xây gạch, hàng rào xây gạch kết hợp 
kính; tổng chiều dài khoảng 411,0m. Các hàng rào đã 

2.500
Giai đoạn 
2022-2023



tỉnh công trình và các hoạt 
động của Nhà thiếu nhi; 
góp phần cải thiện cảnh 
quan đô thị khu vực 

xuống cấp (hàng rào kính mỏng - không an toàn), có 
nguy cơ gây mất an toàn cho công trình và các hoạt 
động của Nhà thiếu nhi. 

- Phần cải tạo:

+ Hàng rào phía đường Hoàng Hoa Thám: Tận dụng 
lại móng và chân hàng rào hiện trạng, một số vị trí 
hàng rào hư hỏng nặng sẽ được cải tạo từ móng. 
Khoang điển hình có chiều rộng tính theo tim trục là 
3,0m, chiều cao 2,4m. Trụ và chân tường hàng rào 
xây gạch bê tông, vữa xi măng mác 75, hình thức trụ 
vòm cong; hoàn thiện sơn 03 lớp kết hợp ốp đá trang 
trí; kính sử dụng cho hàng rào dùng kính trắng cường 
lực dày 10mm.

+ Hàng rào các phía còn lại: Tận dụng lại móng và 
chân hàng rào hiện trạng, một số vị trí hàng rào hư 
hỏng nặng sẽ được cải tạo từ móng. Khoang điển 
hình có chiều rộng tính theo tim trục là 3,0m, chiều 
cao 2,4m. Trụ và chân tường hàng rào xây gạch bê 
tông, vữa xi măng mác 75, hình thức trụ vòm cong; 
hoàn thiện sơn 03 lớp kết hợp ốp đá trang trí; hoa sắt 
inox 20x20x1,5mm.

TỔNG CỘNG 5.000

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HĐND TỈNH
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