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                   Biểu số 02

Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

I Huyện Bình Giang 41 675.756 617.125 0

1

 Dự án Nhà máy sản xuất, lắp ráp linh 

kiện xe máy, xe đạp điện và  cho thuê 

nhà xưởng của Công ty TNHH MTV 

thương mại xuất nhập khẩu Tuyên Vinh 

(đợt 2) 

Công ty TNHH 

MTV thương mại 

xuất nhập khẩu 

Tuyên Vinh

800 800 Xã Nhân Quyền

Quyết định số 3657/QĐ-UBND ngày 18/10/2019 của 

UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án

2

 Nhà máy sản xuất cấu kiện thép và cho 

thuê nhà xưởng của Công ty cổ phần 

kiến trúc và xây dựng Hanojico 

 Công ty cổ phần 

kiến trúc và xây 

dựng Hanojico 

14.122 13.258 Xã Nhân Quyền

Quyết định số 117/QĐ-UBND ngày 10/01/2020 của 

UBND tỉnh Hải  Dương về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư thực hiện dự án

3
Khu dân cư mới thôn Hòa Ché 

(Phía Đông đường trục xã) 

UBND xã 

Hùng Thắng
50.000 50.000  Xã Hùng Thắng 

Quyết định số 2334/QĐ-UBND huyện ngày 

15/11/2018 của UBND huyện Bình Giang v/v 

phê duyệt quy hoạch chi tiết khu DC mới thôn 

Hòa Ché (Phía Đông đường trục xã)

4 Khu dân cư mới thôn Cậy giai đoạn 1 UBND huyện 98.400 89.300  Xã Long Xuyên 

Quyết định số 993/QĐ-UBND huyện ngày 

01/6/2018 của UBND huyện Bình Giang v/v phê 

duyệt quy hoạch chi tiết khu dân cư mới thôn 

Cậy

5 Điểm dân cư mới thôn Thị Tranh UBND huyện 49.800 45.000  Xã Thúc Kháng 

Quyết định số 9161/QĐ-UBND ngày 

30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang phê 

duyệt quy hoạch chi tiết

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN, CÔNG TRÌNH SỬ DỤNG ĐẤT TRỒNG LÚA, ĐẤT RỪNG PHÒNG HỘ

TRÌNH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH CHO PHÉP THỰC HIỆN NĂM 2023

(Kèm theo Tờ trình số  72/TTr-UBND ngày  02 tháng 12 năm 2022 của UBND tỉnh Hải Dương)

STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

6
Điểm dân cư mới Đồng Sông Máng thôn 

Phúc Lão
UBND huyện 72.000 67.000  Xã Hùng Thắng 

Quyết định số 2067/QĐ-UBND ngày 24/6/2020 

của UBND huyện về việc điều chỉnh quy hoạch 

chi tiếtXD

7
Điểm dân cư Phú Bùi (tên cũ là Phú 

Thuận)
UBND huyện 6.311 5.000  Xã Hồng Khê 

Quyết định số: 9137/QĐ-UBND huyện ngày 

30/12/2016 của UBND huyện Bình Giang phê 

duyệt quy hoạch chi tiết

8 Xây dựng dân cư thôn Hoàng Sơn (đợt 2) UBND huyện 1.100 1.000  Xã Thái Dương 

Quyết định số: 219/QĐ-UBND ngày 14/02/2017 

của UBND huyện Bình Giang v/v phê duyệt quy 

hoạch chi tiết 

9 Khu dân cư Phú Khê (giai đoạn 1) UBND huyện 30.000 28.000  Xã Thái Học 

Quyết định số 3175/QĐ-UBND ngày 

29/12/2018 của UBND huyện Bình Giang về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng khu 

dân cư thôn Phú Khê, xãThái Học, huyện Bình 

Giang

10
Xây dựng cây xăng của Công ty TNHH 

Đầu tư PTHT xây dựng Việt Nam

Công ty TNHH 

Đầu tư PTHT xây 

dựng Việt Nam

6.400 4.200 Xã Long Xuyên

Thông báo số: 652/TB-HU ngày 07/11/2019 

thông báo ý kiến của Thường trực huyện ủy về 

chủ trương cho Công ty TNHH ĐTPT HT xây 

dựng Việt Nam thuê đất

11
Cơ sở sản xuất chăn ga lông vũ và cho 

thuê nhà xưởng

Công ty TNHH 

Lông vũ Bảo Long
5.000 4.700 Xã Bình Xuyên

Quyết định số 528/QĐ-UBND ngày 08/02/2021 

của UBND tỉnh về chấp thuận chủ trương đầu tư 

Dự án Cơ sở sản xuất chăn ga lông vũ Bảo Long 

của Công ty TNHH Lông vũ Bảo Long

12 Xây dựng trạm bơm tăng áp Vĩnh Hồng
Công ty nước 

sạch Hải Dương
4.200 4.200 Xã Vĩnh Hồng

 Quyết định số 1566/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 

của UBND huyện Bình Giang phê duyệt phương 

án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất 

thực hiện công trình
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 
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hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

13

Dự án cơ sở gia công, lắp ráp và kinh 

doanh đồ gỗ nội thất, đồ thủ công mỹ 

nghệ 

Hộ ông 

Trần Văn Hiến
10.900 9.500 Xã Hồng Khê

Quyết định số 2339/QĐ-UBND ngày 7/7/2020 

của UBND huyện Bình Giang về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư

14
Cơ sở gia công cơ khí và mua bán 

VLXD hộ bà Nguyễn Thị Hậu

Hộ bà Nguyễn 

Thị Hậu
5.000 5.000 Xã Hồng Khê

Quyết định số 2696/QĐ-UBND ngày 19/9/2019 

phê duyệt chủ trương đầu tư

15 Cơ sở kinh doanh chế biến gỗ 
Hộ kinh doanh 

Nhữ Ngọc Nghiệp
5.000 5.000 Xã Tân Hồng

Quyết định số: 2649/QĐ-UBND ngày 06/9/2019 

của UBND huyện Bình Giang v/v Quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Cơ sở SXKD đồ gỗ của 

hộ kinh doanh 

Nhữ Ngọc Nghiệp

16
Cơ sở gia công vàng mã hộ bà Nhữ Thị 

Kiệm

Hộ bà

 Nhữ Thị Kiệm
2.300 2.300 Xã Thái Học

Quyết định số: 2605/QĐ-UBND ngày 28/8/2019 

của UBND huyện Bình Giang v/v Quyết định 

chủ trương đầu tư dự án Cơ sở gia công vàng mã 

của hộ kinh doanh 

Nhữ Thị Kiệm

17

Dự án trang trại trồng cây và nuôi trồng 

thủy sản của Công ty cổ phần Thanh 

Diệp Intimex Việt Nam (đất nông nghiệp 

khác)

Công ty cổ phần 

Thanh Diệp 

Intimex Việt Nam

35.000 27.800 Xã Vĩnh Hồng

Quyết định  số: 3215/QĐ-UBND ngày 

17/9/2019 của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê 

duyệt chủ trương đầu tư Dự án trang trại trồng 

cây và nuôi trồng thủy sản của công ty cổ phần 

Thanh Diệp Intimex Việt Nam

18 Trụ sở công an xã Hùng Thắng
Công an huyện 

Bình Giang
2.400 2.400 Xã Hùng Thắng

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 

của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ chỉ tiêu 

một số loại đất để điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất

19 Trụ sở công an xã Tân Hồng
Công an huyện 

Bình Giang
1.500 1.500 Xã Tân Hồng

Quyết định số 1411/QĐ-UBND ngày 26/5/2022 

của UBND tỉnh Hải Dương về phân bổ chỉ tiêu 

một số loại đất để điều chỉnh quy hoạch sử dụng 

đất
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

20
 Bổ sung diện tích Xây dựng công trình 

quốc phòng 

Ban chỉ huy quân 

sự huyện Bình 

Giang

3.700 3.700 Xã Vĩnh Hưng

Văn bản số 1438/LĐ-TM ngày 15/9/2020 của 

Lữ Đoàn 214 dự kiến nhu cầu đất Quốc Phòng 

giai đoạn 2021 - 2030

21

Xây dựng ĐZ trung thế và các TBA 

phân phối huyện Bình Giang năm 2023 

(600 m2); Cải tạo lưới điện hạ thế các 

huyện Cẩm Giàng, Bình Giang, Thanh 

Miện năm 2023 (700m2); Xây dựng mới 

các xuất tuyến trung áp sau TBA 110kV 

Bình Giang (800m2); Xuất tuyên trung 

áp sau TBA 110kV Thanh Miện 2 (600 

m2); Cải tạo ĐZ 371E8.15 từ cột 150 

đến cột 156, ĐZ 377E8.22 nhánh đi 

TGKTA, ĐZ 374E8.13 từ cột 32A đến 

cột 39 (500 m2); Đường dây và TBA 

110kV Bình Giang (10.000 m2); Đường 

dây và TBA 110kV Thanh Miện 2 

(15.000 m2); Xuất tuyến 110kV sau 

TBA 220kV Gia Lộc (13.000 m2); Xây 

dựng các công trình điện năng trên địa 

bàn huyện Bình Giang (5.000 m2).

Công ty TNHH

MTV Điện lực

Hải Dương

46.200 46.200

Xã Tân Hồng, xã 

Thái Hòa, xã Bình 

Minh, xã Thái Học, 

xã Cổ Bì; Hùng 

Thắng, Tân Hưng, 

Vĩnh Hồng; Xã Bình 

Xuyên, Thái Học; 

Xã Vĩnh Hưng; Xã 

Hùng Thắng, Cẩm 

Đông; Xã Nhân 

Quyền, Cổ Bì; Xã 

Long Xuyên, Tân 

Việt, Hùng Thắng; 

Các xã, thị trấn

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2024; QĐ phê duyệt điều chỉnh 

phương án đầu tư số 2070/QĐ-PCHD ngày 

19/5/2022; Quyết định phê duyệt  phương án 

đầu tư số 741/QĐ-PCHD ngày 26/2/2021; 

Quyết định số 2042/QĐ-PCHDPhê duyệt 

phương án đầu tư xây dựng Công trình: Xuất 

tuyến 110kV sau TBA 220kV Gia Lộc ngay 

15/4/2020

22
Đường dây 220KV- nhiệt điện Hải 

Dương- Trạm 500KV Phố Nối

Tổng công ty 

truyền tải điện 

Miền Bắc

14.725 8.650

Xã Cẩm Đông, Tân 

Trường, Thạch Lỗi, 

Cẩm Hưng

Văn bản số 144/UBND-VP ngày 19/4/2018 của 

UBND tỉnh Hải Dương về  chấp thuận chủ trương 

đầu tư thực hiện dự án
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư
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hộ
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Tổng diện

 tích

(m
2
)

23

Quy hoạch mở rộng nghĩa trang xã Bình 

Xuyên 5.000 m2; thị trấn Kẻ Sặt 10.000 

m2.

UBND xã Bình 

Xuyên; thị trấn 

Kẻ Sặt

15.000 15.000
Xã Bình Xuyên; 

Thị trấn Kẻ Sặt

Phù hợp với điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030 H. Bình Giang

24

Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh cơ khí, 

điện máy, đồ nội thất của hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu Thiện

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu 

Thiện

6.431 6.231
Xã Vĩnh Hưng, 

Xã Vĩnh Hồng

Quyết định số 4784/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở kinh doanh 

cơ khí, điện máy, đồ nội thất của hộ kinh doanh 

Nguyễn Hữu Thiện

25

Dự án xây dựng cơ sở mua bán hàng tạp 

phẩm, chăn ga, gối đệm của hộ kinh 

doanh Lê Thị Nhài

Hộ kinh doanh Lê 

Thị Nhài
3.770 3.670 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4785/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở mua bán 

hàng tạp phẩm, chăn ga, gối đệm của hộ kinh 

doanh Lê Thị Nhài

26

Dự án Xây dựng cở sở sửa chữa, kinh 

doanh ô tô, xe máy của hộ kinh doanh 

Phạm Xuân Kiểm

Hộ kinh doanh 

Phạm Xuân Kiểm
3.775 3.675 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4789/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở sửa chữa, 

kinh doanh ô tô, xe máy của hộ kinh doanh 

Phạm Xuân Kiểm

27

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh mua 

bán, sửa chữa thay thế phụ tùng ô tô của 

hộ kinh doanh Dương Thị Nhung

Hộ kinh doanh 

Dương Thị Nhung
820 820 Thị trấn Kẻ Sặt

Quyết định số 4782/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

mua bán, sửa chữa thay thế phụ tùng ô tô của hộ 

kinh doanh Dương Thị Nhung

28

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh các 

sản phẩm cơ khí của hộ kinh doanh 

Phùng Minh Sáng

Hộ kinh doanh 

Phùng Minh Sáng
5.469 5.269 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4787/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

các sản phẩm cơ khí của hộ kinh doanh Phùng 

Minh Sáng
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29

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh đồ 

gốm, đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh 

Đào Thị Hướng

Hộ kinh doanh 

Đào Thị Hướng
3.620 3.420 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4440/QĐ-UBND ngày 

15/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

đồ gốm, đồ gỗ mỹ nghệ của hộ kinh doanh Đào 

Thị Hướng

30

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh các 

sản phẩm cơ khí, điện máy của hộ kinh 

doanh Nguyễn Thái Ngọc

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thái 

Ngọc

5.271 5.271 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4454/QĐ-UBND ngày 

22/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

các sản phẩm cơ khí, điện máy của hộ kinh 

doanh Nguyễn Thái Học

31

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh máy 

nông nghiệp, ngư nghiệp, cơ khí của hộ 

kinh doanh Trần Bách Sỹ

Hộ kinh doanh 

Trần Bách Sỹ
4.513 4.313 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4788/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

máy nông nghiệp, ngư nghiệp, cơ khí của hộ 

kinh doanh Trần Bách Sỹ

32

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh cơ 

khí, điện máy của hộ hinh doanh Phạm 

Chiến Thắng

Hộ hinh doanh 

Phạm Chiến 

Thắng

6.029 5.829 Xã Vĩnh Hưng

Quyết định số 4466/QĐ-UBND ngày 

24/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

cơ khí, điện máy của hộ hinh doanh Phạm Chiến 

Thắng

33

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh cơ 

khí, điện máy, mua bán ô tô bảo dưỡng ô 

tô của hộ kinh doanh Nguyễn Yến 

Khuyên

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Yến 

Khuyên

5.740 5.540
Xã Vĩnh Hưng (Vĩnh 

Hồng)

Quyết định số 4781/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

cơ khí, điện máy, mua bán ô tô bảo dưỡng ô tô 

của hộ kinh doanh Nguyễn Yến Khuyên

34

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh cơ 

khí, mua bán vật liệu xây dựng của hộ 

kinh doanh Phạm Thị Thu

Hộ kinh doanh 

Phạm Thị Thu
5.285 5.000 Xã Vĩnh Hồng

Quyết định số 4786/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

cơ khí, mua bán vật liệu xây dựng của hộ kinh 

doanh Phạm Thị Thu
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2
)

35

Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh các 

sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng của 

hộ kinh doanh Phạm Văn Tuấn

Hộ kinh doanh 

Phạm Văn Tuấn
5.100 5.000 Xã Vĩnh Hồng

Quyết định số 4783/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án Xây dựng cở sở kinh doanh 

các sản phẩm cơ khí, vật liệu xây dựng của hộ 

kinh doanh Phạm Văn Tuấn

36

Kinh doanh dịch vụ bể bơi khu vui chơi 

giải trí cho trẻ em, cà phê sinh thái (công 

ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ 

Hải Phát)

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại dịch vụ Hải 

Phát

9.862 9.862 Xã Hồng Khê

-Tờ trình số 52/TTr-UBND huyện ngày 

26/5/2021 về việc đề nghị cho thực hiện đề 

anskinh doanh dịch vụ bể bơi khu vui chơi giải 

trí cho trẻ em, cà phê sinh thái.

- Thông báo số 89 TB/HU ngày 20/5/2021 về 

chủ trương cho Công ty TNHH sản xuất thương 

mại dịch vụ Hải Phát thuê đất

37

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và kinh 

doanh máy nông nghiệp, ngư nghiệp, cơ 

khí của hộ Kinh doanh Vũ Đức Kính

Hộ Kinh doanh 

Vũ Đức Kính
4.328 4.300 Xã Thái Học

Quyết định số 4779/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở sản xuất và 

kinh doanh máy nông nghiệp, ngư nghiệp, cơ 

khí của hộ Kinh doanh Vũ Đức Kính

38
Nhà máy sản xuất thiết bị cơ điện và 

máy nông nghiệp của công ty Toàn Phát

Công ty 

Toàn Phát
95.000 88.552

Xã Vĩnh Hồng, 

Xã Bình Minh

Thông báo số 181-TB/HU ngày 24/9/2021 của 

Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Giang về chủ 

trương cho Công ty TNHH cơ khí Toàn Phát 

thuê đất để thực hiện dự án Nhà máy sản xuất 

thiết bị cơ điện và máy nông nghiệp; Phù hợp 

quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

39

Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, 

huyện Thanh Miện (giai đoạn 1) trên địa 

bàn huyện Bình Giang 

(Bổ sung diện tích) 

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
900 880 Xã Bình Xuyên

Văn bản số 2380/SGTVT-P4 ngày 09/11/2020 

của Sơ GTVT Vv đề xuất phương án phạm vị, 

hướng tuyến, quy mô đường trục Đông Tây, tỉnh 

Hải Dương
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)

40
Nạo vét và gia cố kênh trung thủy nông

Sặt - Phủ, huyện Bình Giang

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
25.000 15.000

Các xã: Vĩnh Hưng, 

Vĩnh Hồng, Tân Hồng, 

Bình Minh, Tân Việt, 

Thái Học và thị trấn 

Kẻ Sặt

Nghị quyết số: 25/NQ-HĐND ngày 12/7/2021 

của HĐND tỉnh về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư

41
Dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ của 

hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị 

Hường

4.987 4.987 Xã Thái Học

Quyết định số 4780/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 Quyết định Về việc chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án xây dựng cơ sở chế biến gỗ 

của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hường

II Huyện Cẩm Giàng 27 812.282 576.338 0

1 Trụ sở Công an xã Lương Điền 
UBND xã 

Lương Điền
2.300 300 Xã Lương Điền

Nghị quyết số 1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 

của Đảng ủy công An tỉnh Hải Dương về việc 

xác định vị trí và hoàn thành xin quỹ đất xây 

dựng Trụ sở Công an

2

Trụ sở Công an các xã: Cao An (tổng diện tích 

2,600 m
2
, lúa 400 m

2
); Cẩm Hoàng (tổng diện 

tích 1.500 m
2
, lúa 1.200 m

2
); Thạch Lỗi (tổng 

diện tích 1.300 m2, lúa 1.200 m
2
); Cẩm Đoài 

(tổng diện tích 1.600 m
2
, lúa 1.300 m

2
); TT 

Cẩm Giang (tổng diện tích 1.500 m2, lúa 900 

m
2
); Cẩm Văn (1.100 m

2
, lúa 900 m2).

UBND xã 9.600 5.900 Các xã, thị trấn

Nghị quyết số 1196/NĐ/ĐU ngày 29/04/2020 

của Đảng ủy công An tỉnh Hải Dương về việc 

xác định vị trí và hoàn thành xin quỹ đất xây 

dựng Trụ sở Công an

3 Xây dựng công trình đất quốc phòng
Ban Chỉ huy 

Quân sự huyện
8.500 8.000 Xã Định Sơn

Quân khu đã phê duyệt vị trí 

xây dựng công trình 
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4
Xây dựng Nhà xưởng cho thuê và Nhà 

máy sản xuất đèn Led

Công ty TNHH 

thương mại và 

đầu tư quốc tế 

Kim Cương

36.000 32.400
TT Lai Cách 

(CCN Cao An)

Quyết định chủ trương đầu tư số 1643/QĐ-

UBND ngày 13/5/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương

5
Cầu Cậy và đường dẫn hai đầu cầu (bổ 

sung diện tích) 

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
51.250 26.500 Xã Cẩm Đông

Nghị quyết số: 40/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 

của HĐND tỉnh (có 65.750m2); Báo cáo 

số1772/BC-SKHĐT ngày16/9/2021 của Sở Kế 

hoạch & đầu tư tỉnh

6 Mở rộng đường giao thông trục xã
UBND xã 

Cẩm Đông
10.000 1.000 Xã Cẩm Đông

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 08/8/2022 

của HĐND xã Cẩm Đông  v/v phê duyệt điều 

chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn xã

7
Xây dựng các công trình điện năng trên 

địa bàn huyện Cẩm Giàng

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

19.500 19.000 Các xã, thị trấn

Công văn số 3511/PCHD-ĐT ngày 21/10/2022 

của Công ty TNHH MTV Điện lực Hải Dương 

v/v đăng ký nhu cầu sử dụng đất vào kế hoạch 

sử dụng đất năm 2023

8
Dự án đầu tư mở rộng kho dự trữ Cẩm 

Phúc, Chi cục DTNN Cẩm Bình

 Cục dự trữ Nhà 

nước khu vực Hải 

Hưng 

35.000 33.500 Xã Cẩm Phúc

Quyết định số 403/QĐ-BTC ngày 10/6/2013 của 

BTC về phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ thống 

kho dư trữ Nhà nước, Quyết định 403/QĐ-

BTCngày 10/6/2013 của bộ trưởng bộ tài chính 

phê duyệt đề án phê duyệt quy hoạch chi tiết hệ 

thống kho dự chữ Nhà nước đến năm 2020

9
Khu dân cư mới phía bắc quốc lộ 5 xã 

Cẩm Điền
UBND huyện 82.400 70.000 Xã Cẩm Điền

Quyết định số 3958/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án KDC mới phía Bắc QL5, xã 

Cẩm Điền



10

Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

10

Khu dân cư thương mại và chợ sản phẩm 

đồ gỗ mỹ nghệ Đông Giao, xã Lương 

Điền

Công ty CP Đầu 

tư Tây Bắc
109.900 97.500 Xã Lương Điền

Quyết định số: 3872/QĐ- UBND ngày 

04/11/2019 của UBND tỉnh v/v phê duyệt kết 

quả lựa chọn Nhà đầu tư

11
Khu dân cư mới Lương Xá, xã Lương 

Điền 
UBND huyện 98.600 68.000 Xã Lương Điền

Quyết định số 1467/QĐ-UBND ngày 20/4/2022 

của UBND huyện Cẩm Giàng v/v phê duyệt 

điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân 

cư mới Lương Xá, xã Lương Điền, huyện Cẩm 

Giàng, tỷ lệ 1/500

12
Xây dựng khu dân cư thương mại xã 

Cẩm Điền 
UBND huyện 106.400 93.000 Xã Cẩm Điền

Quyết định số 3960/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND tỉnh về Chấp thuận chủ 

trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Khu dân 

cư thương mại xã Cẩm Điền, 

huyện Cẩm Giàng

13

Điểm dân cư tái định cư (đường kết nối 

QL38 với đường huyện 31, tỉnh Hưng 

Yên

UBND xã 

Lương Điền
800 300 Xã Lương Điền

Quyết định số 3810/QĐ-UBND ngày 

30/10/2019 của UBND tỉnh HD về việc phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: XD 

tuyến đường nối QL38 với đường huyện 31 tỉnh 

Hưng Yên (đoạn qua huyện Cẩm Giàng, tỉnh HD

14 Xây dựng điểm dân cư số 5 thôn La B
UBND TT 

Cẩm Giang
2.000 600 TT Cẩm Giang

 Quyết định số 4599/Quyết định -UBND ngày 

27/12/2018 của UBND huyện Cẩm Giàng V/v 

phê duyệt qui hoạch chi tiết điểm dân cư số 5 

thôn La B

15 Khu dân cư mới  Vườn Đào TT Lai Cách UBND huyện 71.500 40.000 TT Lai Cách

 Quyết định số 3954/QĐ-UBND ngày 

30/12/2021 của UBND tỉnh về chấp thuận chủ 

trương đầu tư dự án KDC mới  Vườn Đào TT 

Lai Cách
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16
Khu phố thương mại dịch vụ Ghẽ xã Tân 

Trường

Liên danh 

Queeland Tây Bắc
2.000 1.800 Xã Tân Trường

 Quyết định số 669/QĐ-UBND ngày 28/02/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương v/v phê duyệt điều 

chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng Khu 

phố thương mại dịch vụ Ghẽ, xã Tân Trường

17

Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 

thương mại, dịch vụ B&T tại xã Tân 

Trường

Công ty TNHH 

Dầu khí B&T
5.000 4.500 Xã Tân Trường

Quyết định chủ trương đầu tư số 283/QĐ-

UBND ngày 20/01/2020 của UBND tỉnh HD 

V/v Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và thương 

mại, dịch vụ B&T

18
Dự án Cơ sở sản xuất, lắp ráp bếp Gas, 

ghế ngồi, chậu rửa công nghiệp 

Công ty TNHH 

Trung Anh 

Kitchen

9.000 8.500 Xã Cẩm Phúc

Quyết định số 3319/QĐ-UBND ngày 

04/11/2020 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

chủ trương đầu tư 

19
Mở rộng dự án Nhà máy sản xuất cơ khí, 

kết cấu thép 

Công ty CP ST 

Steel work
2.400 1.400 Xã Cẩm Điền

Văn bản số 2451/UBND-Vp ngày 24/7/2019 của 

UBND tỉnh V/v tháo gỡ khó khăn VM liên quan 

đến dự án,

20
Dự án cơ sở sản xuất kinh doanh Cẩm 

Hưng

Công ty TNHH 

Hưng Phát ĐH
71.000 2.000

Xã Cẩm Hưng; 

Xã Ngọc Liên 

Quyết định chủ trương đầu tư số 3419/QĐ-

UBND ngày 16/11/2020 của UBND tỉnh về dự 

án cơ sở sản xuất kinh doanh Cẩm Hưng

21 Dự án Trường liên cấp Hưng Phát

Công ty Cổ phần 

đầu tư phát triển 

cộng đồng Hưng 

Phát

31.772 27.700 TT Cẩm Giang

Công văn số 3353/UBND-VP ngày 18/11/2022 

của UBND tỉnh Về việc thực hiện Dự án 

Trường liên cấp Hưng Phát của Công ty cổ phần 

đầu tư phát triển cộng đồng 

Hưng Phát

22

Dự án xưởng sản xuất kết cấu thép, kinh 

doanh vật liệu xây dựng - thiết bị điện 

nước

Công tyTNHH 

MTV sản xuất và 

thương mại Việt 

Anh 

12.900 10.700 Xã Cao An
Quyết định chủ trương đầu tư số 756/QĐ-

UBND ngày 25/3/2020 của UBND tỉnh 
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2
)

23
Dự án cơ sở gia công cơ khí, kinh doanh 

thức ăn chăn nuôi

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đình Quế
11.300 11.000 Xã Cao An

Quyết định chủ trương đầu tư số 416/QĐ- UBND 

ngày 07/02/2020 của UBND huyện Cẩm Giàng

24 Mở rộng nghĩa địa thôn Lương Xá
UBND xã 

Lương Điền
1.200 1.100 Xã Lương Điền

Phục vụ di chuyển mộ dự án KDC Lương Xá; Phù 

hợp với QH điều chỉnh đến năm 2030 và  Nông 

thôn mới nâng cao

25  Mở rộng Trường Tiểu học xã Cẩm Đoài 
UBND xã 

Cẩm Đoài
3.800 1.070 Xã Cẩm Đoài

Quyết định số 668/QĐ-UBND ngày 10/3/2022 

của UBND huyện Cẩm Giàng v/v phê duyệt 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 

Trường Tiểu học Cẩm Đoài (lần 2)

26
Điểm dân cư số 03 - Khu Lò gạch thôn 

Nghĩa Phú, xã Cẩm Vũ (bổ sung diện tích)

UBND xã

 Cẩm Vũ
7.000 300 Xã Cẩm Vũ

Quyết định số 3761/QĐ-UBND ngày 13/10/2015 

của UBND huyện Cẩm Giàng về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết.

27
Dự án đầu tư xây dựng nhà xưởng sửa 

chữa và gia công máy móc thiết bị

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Thị Minh 

Thu

11.160 10.268 Xã Cẩm Phúc

Quyết định chủ trương đầu tư số 4686/QĐ- 

UBND ngày 29/10/2020 của UBND huyện Cẩm 

Giàng

III Huyện Gia Lộc 37 758.611 667.024 0

1
Xây dựng công trình quốc phòng

 huyện Gia Lộc (Thị trấn)

BCH quân sự

 huyện
16.800 16.000 Thị trấn Gia Lộc

 Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất.

2 Trụ sở công an tỉnh Hải Dương
Công an tỉnh

Hải Dương
95.000 75.000 Thị trấn Gia Lộc

Thông báo số 2038/TB-TU, ngày 21/10/2020 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng ý chủ trương 

cho Công an tỉnh khảo sát, lập quy hoạch

3
Đường từ chùa Khay sang di tích đền 

Đươi

UBND

Xã Thống Nhất
5.000 3.500 Xã Thống Nhất

Xây dựng nông thôn mới nâng cao; 

nguồn vốn xã hội hóa và một phần dân hiến đất
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

4
Hành lang giao thông trung tâm 

GDHN - GDTX 

UBND

Xã Gia Tân
2.000 2.000 Xã Gia Tân

 Quyết định số 3947/QĐ- UBND ngày 

23/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc “Về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng 

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục 

thường xuyên huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương”; 

5

Cải tạo, nâng cấp đường huyện Yết Kiêu 

- Cổ Bì, đoạn từ ngã ba đường vào đền 

Quát đến đường gom cao tốc Hà Nội - 

Hải Phòng

UBND huyện 2.300 2.000 Xã Yết Kiêu

Quyết định số 4299/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND huyện Gia Lộc Về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư 

công năm 2022

6
Mở rộng dđường giao thông vào thôn Đỗ 

Xuyên

UBND

Xã Quang Minh
1.000 1.000 Xã Quang Minh

Quyết định số 150/QĐ- UBND ngày 20/10/2021 

của UBND xã Quang Minh về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp đường tvào thôn Đỗ 

Xuyên, đoạn từ Miếu thôn Đỗ Xuyên đến trạm 

bơm Quang Minh, xã Quang Minhh, huyện Gia 

Lộc”; 

7

Cải tạo, nâng cấp đường trục chính kết 

nối từ ĐH.39H vào khu dân cư Đồng 

Tân, Thành Lập và Thanh Lập, xã Gia 

Lương

UBND

Xã Gia Lương
5.000 2.600 Xã Gia Lương

Quyết định số 172/QĐ- UBND ngày 29/10/2021 

của UBND xã Gia Lương “Về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp đường trục chính kết nối 

từ DH.39H vào khu dân cư thôn Đồng Tâm, 

Thành Lập và Cộng Hòa, xã Gia Lương, huyện 

Gia Lộc”; 
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

8
Mở rộng đường liên thôn Gia Bùi đi Cao 

Dương

UBND

 Xã Gia Khánh
7.600 5.000 Xã Gia Khánh

Quyết định số 533/QĐ- UBND ngày 01/11/2021 

của UBND xã Gia Khánh “Về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Cải tạo, 

nâng cấp đường giao thông xã Gia Khánh đoạn 

từ ngã ba Đình Cao Dương đi ngã ba Đình Gia 

Bùi, xã Gia Khánh, huyện Gia Lộc”; 

9
Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Cao Duệ, 

huyện Gia Lộc (trạm bơm cầu bà Sinh)

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
2.000 1.900 Xã Nhật Tân

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, 29/10/2011 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

10
Xây dựng hoàn trả hệ thống kênh, 

mương để thực hiện KCN Gia Lộc

UBND

Huyện
1.500 1.450 Xã Toàn Thắng

Van bản số 1526/SNN-TL ngày 13/9/2021 V/v ý 

kiến một số nội dung liên quan lĩnh vực thủy lợi 

thuộc dự án Khu công nghiệp Gia Lộc

11 Mở rộng trạm y tế xã Hoàng Diệu
UBND

Xã Hoàng Diệu
1.500 1.450 Xã Hoàng Diệu

Quyết định số 2522/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 

của UBND huyện Gia Lộc về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết  xây dựng Trạm y tế và thư 

viện xã Hoàng Diệu , huyện Gia Lộc tỷ lệ 1/500

12
Mở rộng trường tiểu học thị trấn 

Gia Lộc

UBND

Thị trấn Gia Lộc
4.000 3.900 Thị trấn Gia Lộc Công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao

13 Mở rộng trường tiểu học Phạm Trấn
UBND

Xã Phạm Trấn
7.000 6.500 Xã Phạm Trấn

Quyết định số 3569/QĐ-UBND ngày 

25/11/2021 của UBND huyện Gia Lộc về việc 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  xây dựng 

Trường Tiểu học xã Phạm Trấn, huyện Gia Lộc 

tỷ lệ 1/500
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

14
Mở rộng trung tâm GDNN - GDTX 

huyện Gia Lộc
UBND huyện 25.500 22.000

Xã Gia Tân,

xã Gia Khánh

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh Hải Dương; Quyết định 

2166/QĐ-UBND ngày 30/7/2020 của UBND 

tỉnh Hải Dương; Phù hợp với quy hoạch sử dụng 

đất đến 2030

15
Mở rộng trường tiểu học xã 

Quang Minh

UBND

Xã Quang Minh
2.000 1.900 Xã Quang Minh

Quyết định số 1829/QĐ-UBND ngày 17/62019 

của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết  mở rộng trường tiểu học

16
Sân thể thao thôn Ngà Thị trấn Gia Lộc 

(Phương Hưng)

UBND

Thị trấn Gia Lộc
2.500 2.450 Thị trấn Gia Lộc

Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 14/42017 

của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết  xây dựng điểm dân cư, tái định cư và 

sân thể thao thôn Ngà, xã Phương Hưng, huyện 

Gia Lộc (nay sát nhập về thị trấn Gia Lộc)

17
Sân vận động xã Toàn Thắng

(bổ sung diện tích)

UBND

Xã Toàn Thắng
2.000 2.000 Xã Toàn Thắng

Quyết định số 3313/QĐ-UBND ngày 28/9/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết xây dựng sân vận động.

18 Đất công trình năng lượng 

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương; Tổng 

công ty Điện lực 

Miền Bắc

22.120 20.520 Các xã, thị trấn

Quyết định 2204/QĐ số 1591/QĐ-EVNNPC 

ngày 12/7/2022 của Tổng công ty điện lực miền 

Bắc về phê duyệt dự án Đường dây và TBA 

110kV Tứ Kỳ….
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

19 Đường dây và TBA 110 kV Tứ Kỳ

Tổng công ty 

điện lực Miền Bắc 11.088 9.240

Xã Hoàng Diệu, 

Xã Gia Lương, 

Xã Gia Khánh

Văn bản 975/VP ngày 12/4/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc hướng tuyến đường dây 

và vị trí TBA 110kV Tứ Kỳ; Quyết định 

2204/Quyết định số 1591/QĐ-EVNNPC ngày 

12/7/2022 của Tổng công ty điện lực miền Bắc 

về phê duyệt dự án Đường dây và TBA 110kV 

Tứ Kỳ.

20 Đất cơ sở tôn giáo
UBND xã,

thị trấn
62.300 36.500

Các xã,

thị trấn

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của 

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết 

quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng 

tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Đã 

xây dựng, xin cấp giấy chứng nhận và giao đất; 

Phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đến năm 

2030

21

Mở rộng nghĩa trang liệt sỹ xã 

Yết Kiêu (1000 m2); Nghĩa trang liệt sỹ 

xã Tân Tiến (5000 m2)

UBND xã 6.000 5.500
Xã Yết Kiêu

Xã Tân Tiến

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới nâng cao

22

Xây dựng khu dân cư mới tại 2 xã Đồng 

Quang và Đức Xương, huyện Gia Lộc 

(phần còn lại)

Công ty cổ phần 

tập đoàn đầu tư 

Phú Thành

2.700 2.500
Xã Đồng Quang,

Xã Đức Xương

Quyết định số 2154/QĐ-UBND ngày 29/6/2020 

của UBND huyện Gia Lộc về việc "Phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới tại 

hai xã Đồng Quang và Đức Xương, huyện Gia 

Lộc; Văn bản chấp thuận chủ trương đầu tư số 

772/CTĐT-UBND ngày 08/3/2021 của UBND 

tỉnh Hải Dương; Quyết định số 1882/QĐ-UBND 

ngày 4/7/2022 của UBND tỉnh V/v CMĐ

23
Khu dân cư thương mại dịch vụ Quang 

Minh
UBND huyện 106.400 99.900 Xã Quang Minh

 Quyết định số 2944/QĐ-ƯBND ngày 19/9/2019 

cùa UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)
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Văn bản có liên quanChủ đầu tư
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Tổng diện

 tích

(m
2
)

24
Điểm dân cư mới thôn Phạm Trung 

(thôn Nội cũ)
UBND huyện 63.800 63.000 Xã Toàn Thắng

Quyết định số 1120/QĐ-UBND ngày 21/5/2021 

của UBND huyện Gia Lộc phê duyệt nhiệm vụ 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

25 Khu dân mới số 3, xã Yết Kiêu UBND huyện 89.000 88.500 Xã Yết Kiêu

Quyết định số 1717/QĐ-UBND ngày 03/6/2019 

của UBND huyện Gia Lộc “Về việc Phê duyệt 

Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư mới xã 

Gia Hòa, huyện Gia lộc, tỉnh Hải Dương, tỷ lệ 

1/500”

26 Khu dân cư Yết Kiêu- Trùng Khánh UBND huyện 98.900 93.000 Xã Yết Kiêu

Văn bản số 2943/UBND-VP ngày 27/8/2019 

của văn phòng UBND tỉnh về việc chấp thuận 

chủ trương khảo sát, lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng; Thông báo số 1800 -TB/TU ngày 

09/6/2020 thông báo kết luận của ban thường vụ 

tỉnh ủy về phương án quy hoạch chi tiết xây 

dựng Khu dân cư Yết Kiêu - Trùng Khánh và 

khu dân cư Yết Kiêu - Gia Hòa, xã Yết Kiêu, 

huyện Gia Lộc

27
Điểm dân cư mới trung tâm xã Thống 

Kênh

UBND

Xã Thống Kênh
27.000 26.000 Xã Thống Kênh

Quyết định số 1529/QĐ-UBND ngày 16/5/2019 

phê duyệt quy hoạch chi tiết 

khu dân cư

28
Tái định cư và đấu giá đất xen kẹp thôn 

Đôn Thư, xã Đồng Quang

UBND

Xã Đồng Quang
400 400 Xã Đồng Quang

Tái định cư và xử lý đất xen kẹp, tạo nguồn kinh 

phí thực hiện nông thôn mới nâng cao; Đất là 

mặt bằng sạch không phải GPMB

29
Đất xen Kẹp thôn Phương Khê (500m2 

+ 700m2); thôn Thị Xá 6000m2

UBND

Xã Hồng Hưng
7.200 6.000 Xã Hồng Hưng

Xử lý đất xen kẹp, tạo nguồn kinh phí thực hiện 

nông thôn mới nâng cao; Đất là mặt bằng sạch 

không phải GPMB
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ
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2
)
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Tổng diện

 tích
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2
)

30
Điểm dân cư thôn Quán Đào, xã Tân 

Tiến (tiếp tục thực hiện phần còn lại)

UBND

Xã Tân Tiến
6.000 5.000 Xã Tân Tiến

Quyết định số 4039/QĐ-UBND ngày 

06/11/2018 phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư mới thôn Quán Đào và chợ 

Tân Tiến

31
Mở rộng trụ sở UBND xã Toàn Thắng 

(xây dựng nhà làm việc công an xã)

UBND

Xã Toàn Thắng
1.200 1.200 Xã Toàn Thắng

Quyết định 2707 ngày 07/11/2022 của UBND 

huyện Gia Lộc về việc phê duyệt nhiệm vụ quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trụ sở Đảng ủy - 

HĐND-UBND xã Toàn Thắng, tỷ lệ1/500 

32
Cửa hàng kinh doanh xăng dầu và dịch 

vụ ăn uống 

Công ty TNHH

Bùi Hà
20.115 16.009 Xã Hồng Hưng

Chấp thuận chủ trương đầu tư số 841/CTĐT-

UBND ngày 15/3/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương

33 Trạm dừng chân xã Hồng Hưng
Công ty TNHH

Bùi Hà
19.688 14.105

Xã Hồng Hưng, 

Xã Toàn Thắng

Chấp thuận chủ trương đầu tư số 809/CTĐT-

UBND ngày 12/3/2021 của UBND tỉnh Hải 

Dương

34 Cửa hàng xăng dầu Gia Khánh

Công ty TNHH 

Đầu tư phát triển 

hạ tầng xây dựng 

Việt Nam

2.100 2.000 Xã Gia Khánh

Nghị quyết số 22 ngày 13/12/2019 của HĐND 

tỉnh Hải Dương V/v chấp thuận thu hồi đất; cho 

phép chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa để 

thực hiện các công trình năm 2020

35
Cơ sở kinh doanh đồ gia dụng Đức Minh 

Hoàng (Cửa hàng kinh doanh bách hoá)

Hộ kinh doanh

Bùi Đức Toàn
5.500 5.000

Xã Gia Tân, 

Thị trấn Gia Lộc

Quyết định số 4167/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020 của UBND huyện Gia Lộc về việc 

chấp thuận chủ trương đầu tư dự án: Cửa hàng 

kinh doanh bách hóa Đức Minh Hoàng

36

Dự án Nhà máy sản xuất thuốc đông 

dược, thực phẩm bảo vệ sức khỏe của 

Công ty cổ phần đông nam dược Hải 

Dương

Công ty cổ phần 

đông nam được 

Hải Dương

17.900 17.000 Thị trấn Gia Lộc

 Quyết định số 3445/QĐ-UBND 

ngày18/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về 

chủ trương chấp thuận đầu tư.
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

37
Cơ sở sản xuất gạch không nung và kinh 

doanh vật liệu xây dựng Quang Anh

Hộ kinh doanh 

Bà Phạm Thị 

Nhung

6.500 5.000 Xã Đồng Quang

Thông báo số 130/TB-UBND ngày 08/6/2014 

V/v chấp thuận dự án đầu tư xây dựng cơ sở sản 

xuất gạch không nung và kinh doanh vật liệu 

xây dựng Quang Anh

IV Thị xã Kinh Môn 32 815.097 612.057 0

1

Dự án Xây dựng nhà máy chế biến thực 

phẩm và sơ chế hàng nông sản của công 

ty cổ phần Long Phát QLC

Công ty cổ phần

 Long Phát QLC
60.000 59.000 Phường Long Xuyên

Quyết định chủ trương đầu tư số 3270/QĐ-

UBND, ngày 15/32019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

2

Dự án Xây dựng nhà máy sản xuất vật 

tư, thiết bị nghành nước và kinh doanh 

dịch vụ kho bãi, lưu giữ, vận tải hàng 

hóa của công ty TNHH MTV cơ khí và 

giao nhận kho vận DLH

Công ty TNHH 

MTV cơ khí và 

giao nhận kho 

vận DLH

98.200 88.500 Phường Long Xuyên

Quyết định chủ trương đầu tư số 910/QĐ-

UBND, ngày 15/3/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

3

Dự án nâng cấp đường 389B (Km0-

Km12) đoạn từ cầu An Lưu 2 đến đường 

389, thị xã Kinh Môn

UBND thị xã

Kinh Môn
40.000 25.000

Phường Hiệp An, 

phường An Phụ, xã 

Hiệp Hòa; xã Quang 

Thành, xã Thượng 

Quận

Văn bản số 3435/UBND-VP Về việc điều chỉnh 

dự án đầu tư: Dự án nâng cấp đường 389B  

(Km0-Km12) đoạn từ cầu An Lưu 2 đến đường 

389, huyện Kinh Môn

4

Dự án: Xây dựng đoạn tuyến đường từ 

cầu Triều đến đường tỉnh 389 (Đường 

trục bắc nam)

UBND thị xã

Kinh Môn
158.400 99.800

Phường Thất Hùng, 

xã Bạch Đằng, xã Lê 

Ning

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 24/07/2019 

của UBND thị xã Kinh Môn về việc Quyết định phê 

duyệt chủ trương đầu tư công trình. Quyết định số 

1798/QĐ-UBND ngày 31/10/2019 của UBND thị 

xã Kinh Môn về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng
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2
)

Đất rừng 

phòng hộ
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2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục
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 tích

(m
2
)

5
Dự án đầu tư xây dựng Cầu Mây đường 

Tỉnh 389 theo hình thức hợp đồng BOT

UBND thị xã

Kinh Môn
68.000 35.200 Xã Thăng Long

Quyết định số 1088/QĐ-UBND ngày 03 tháng 4 

năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu 

tư xây dựng cầu Mây - đường tỉnh 389

6
Nâng cấp tuyến đê tả sông Kinh Môn 

(XD cống Đầm Mận )

UBND thị xã

Kinh Môn
400 100 Phường An Phụ

Quyết định số 3320/QĐ-UB ngày 30/10/2017 

V/v phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình: 

Tu bổ đê địa phương tỉnh Hải Dương

7

Xây dựng thay thế cống Lĩnh Đông, đê hữu 

Kinh Thầy , Phường Phạm Thái(2500 m2); Xử 

lý bờ lở Hoành sơn, đê hữu Đá Vách, xã 

Hoành Sơn (1110 m2); Xây dựng thay thế 

điếm Trại Mới (Hiệp An), điếm Đầm Ngư (An 

Phụ), điếm Núi I (Thái Thịnh); điếm An Thủy; 

điếm Khuê Bích, Đầm Mụa (Thượng Quận);  

điếm Đìa (Hoành Sơn) (700 m2);thay thế cống 

Đầm Tranh, đê tả Kinh Môn, P. An Phụ (2500 

m2); thay thế Cống Sổ, đê tả Hàn Mấu, P. Phú 

Thứ (2500 m2); thay thế cống Thượng Trà, đê 

hữu Đá Vách, Phường Tân Dân (2500 m2); 

thay thế cống Đò Đáy, đê hữu Kinh Thày, Xã 

Minh Hòa (2500 m2); thay thế cống Nghè Cả, 

đê hữu Đá Vách, Phường Minh Tân (2500 

m2); Cải tạo, nâng cấp đê tả sông Kinh Môn, 

Xã Lạc Long và Hiệp Hòa (16350 m2), Xã 

Minh Hòa (18.850 m2); Cải tạo, nâng cấp đê 

hữu sông Kinh Thầy, Xã Minh Hòa (10440 

m2), Phường Hiệp An (6120 m2); Cải tạo, 

nâng cấp đê tả sông Kinh Thầy, Xã Hoành 

Sơn, Duy Tân (12.510 m2).

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
81.080 51.080 Các xã, phường

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND, 29/10/2021 của HĐND 

tỉnh v/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án
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2
)

8

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, 

Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc - tỉnh Hải Dương

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
6.300 6.000 Phường Tân Dân

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, 12/7/2021 của 

HĐND tỉnh V/v phê duyệt chủ trương đầu tư dự án

9
Đường dây 220KV- nhiệt điện Hải 

Dương- Trạm 500KV Phố Nối

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

5.900 4.500
Xã Quang Thành, Xã 

Thăng Long

Văn bản số 2859/UBND-VP ngày 03/11/2016 

của UBND tỉnh Hải Dương Về việc thỏa thuận 

tuyến đường dây 220kV nhiệt điện Hải Dương 

trạm 500kV phố Nối

10

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối phía Đông Thị Xã Kinh 

Môn năm 2023 (2.800 m2); Xây dựng 

đường dây trung thế và các TBA phân 

phối phía Tây Thị Xã Kinh Môn năm 

2023 (2.000 m2); Xây dựng các công 

trình điện năng trên địa bàn thị xã Kinh 

Môn (5.000 m2).

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

9.800 9.800

Phường Hiệp An 

phường An Phụ 

phường Phạm Thái 

phường An Sinh xã 

Hoành Sơn; Xã Lê 

Ninh xã Quang 

Thành  phường 

Phạm Thái; Các xã, 

phường, thị trấn

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2024

11

Khu dân cư mới xã Quang Thành (xã 

Phúc Thành) (Công ty cổ phần 27/7 đầu 

tư)  

UBND thị xã 

Kinh Môn
25.000 20.000 Xã Quang Thành

Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 

của UBND tỉnh về phê duyệt kết quả lựa chọn 

nhà đầu tư thực hiện dự án

12
Bổ sung diện tích Khu đô thị sinh thái 

Thành Công giai đoạn 1 (giao đất đợt 3)

Công ty CP tập 

đoàn Thành Công
1.200 1.200 Phường Hiệp An 

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của HĐND tỉnh  (1,18 ha); 'Phù hợp quy hoạch 

sử dụng đất đến năm 2030
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13
Khu dân cư Dịch vụ Thương mại Tây

Sơn (Bổ sung diện tích)

Lựa chọn nhà đầu 

tư
52.900 52.000

Phường Hiệp An;

 Phường Hiệp Sơn

Công văn số 3899/UBND-VP ngày 23/10/2020 

của UBND tỉnh Hải Dương Về việc lập Quy 

hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư, sinh thái, 

dịch vụ thương mại Tây Sơn, tỷ lệ 1/500;Nghị 

quyết số 56/NQ-HĐND ngày 8/12/2021 của 

HĐND tỉnh Hải Dương về danh mục các dự án, 

công trình thu hồi đất trình HĐND tỉnh cho 

phép thực hiện năm 2022 (28,55ha)

14 Bến xe khách trung tâm thị xã Kinh Môn

Cty CP đầu tư 

NewLand tại P. 

Hiệp Sơn

16.100 15.000
Phường An Lưu, 

Phường Hiệp Sơn

Quyết định số 1981/QĐ-UBND ngày 29/8/2012 

của UBND tỉnh về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

xây dựng Bến xe khách trung tâm huyện Kinh 

Môn

15

Dự án Nhà máy xử lý nước sạch An Phụ, 

thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của 

Công ty cổ phần kinh doanh nước sạch 

Kinh Môn (trong đê)

Công ty Cổ phần 

kinh doanh nước 

sạch Kinh Môn

9.900 9.800 Phường An Phụ

Quyết định 2221/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 

của UBND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu 

tư Dự án Nhà máy xử lý nước sạch An Phụ, 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của Công ty 

cổ phần kinh doanh nước sạch 

Kinh Môn

16

Cơ sở sơ chế hàng nông sản, dịch vụ ăn 

uống, lưu trú và cho thuê nhà xưởng của 

Công ty cổ phần phát triển thương mại 

và dịch vụ Đại Phúc

Công ty cổ phần 

phát triển thương 

mại và dịch vụ 

Đại Phúc

25.000 24.000 Xã Quang Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số1757/QĐ-

UBND ngày 20/5/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 
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hộ
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Tổng diện

 tích

(m
2
)

17

Cải tạo sửa chữa đường huyện

DH 06 (đoạn từ đường 389B đến chân 

đê Quế Lĩnh)

UBND thị xã 

Kinh Môn
950 950 Xã Thượng Quận

Quyết định số 1763/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, nâng cấp 

đường ĐH06 (giai đoạn 1) Quyết định số 

1953/QĐ-UBND ngày 31/10/2020 phê duyệt dự 

án đầu tư xây dựng: Cài tạo, nâng cấp đường 

ĐH06 

(giai đoạn 2)

18

Cải tạo nâng cấp đường vào di tích 

đền cao An Phụ (ngã ba UBND xã đến 

bãi đỗ xe Đền Cao)

UBND thị xã 

Kinh Môn
1.600 1.600 Phường An Sinh

Quyết định số 1431/QĐ-UBND ngày 20/9/2019 

phê duyệt Chủ trương đầu tư dự án Cải tạo nâng 

cấp đường vào di tích đền cao An Phụ (ngã ba 

UBND xã An Sinh đến bãi đỗ xe số 1 Đền Cao 

An Phụ)

19

Dự án đầu tư xây dựng cầu Triều và 

đường dẫn nối QL 18 (thị xã Đông 

Triều, tỉnh Quảng Ninh) với đường tỉnh 

389 (thị xã Kinh Môn) (phường Thất 

Hùng)

UBND thị xã 

Kinh Môn
53.700 21.500 Phường Thất Hùng

Quyết định số 1142/QĐ-UBND ngày 24/7/2019 

của UBND huyện Kinh Môn

20
Mở rộng Bệnh viện đa khoa thị xã Kinh 

Môn

UBND thị xã 

Kinh Môn
7.267 7.300 Phường An Lưu

Quyết định số 781/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 

của UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết

21
Trường Tiểu học xã Quang Thành (xã 

Phúc Thành) (mở rộng)

UBND xã 

Quang Thành
3.000 1.600 Xã Quang Thành

Quyết định số 258/QĐ-UBND ngày 18 tháng 4 

năm 2017 của UBND huyện Kinh Môn về phê 

duyệt quy hoạch chi tiết

22
Trường Trung học cơ sở xã Quang 

Thành (xã Phúc Thành) (mở rộng)

UBND xã 

Quang Thành
5.500 3.500 Xã Quang Thành

Quyết định số 493/QĐ-UBND ngày 25 tháng 10 

năm 2016 của UBND huyện Kinh Mônvề phê 

duyệt quy hoạch chi tiết
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Đất trồng

lúa (m
2
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Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
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Tổng diện

 tích

(m
2
)

23
Xây dựng trường Mầm non xã Quang 

Thành (xã Phúc Thành)

UBND xã 

Quang Thành
7.400 3.300 Xã Quang Thành

Quyết định số 1128/QĐ-UBND huyện 

26/7/2016 chấp thuận đầu tư; 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của UBND huyện Kinh Môn về phê 

duyệt quy hoạch chi tiết

24
Xây dựng trường Mầm non Tân An 

phường An Phụ (khu vực Tân An)

UBND

phường An Phụ
6.000 5.800 Phường An Phụ

Quyết định số 1128/QĐ-UBND huyện 

26/7/2016 chấp thuận đầu tư; 

Quyết định số 273/QĐ-UBND ngày 29 tháng 6 

năm 2016 của UBND huyện Kinh Môn về phê 

duyệt QH chi tiết

25

Xây dựng Khu liên hợp thể thao thị xã 

Kinh Môn giai đoạn 2 và giai đoạn 3 

(Điều chỉnh lần 2)

UBND phường 

Hiệp An
10.000 7.610 Phường Hiệp An

Quyết định số 854/QĐ-UBND ngày 21/10/2010 

của UBND huyện;  

Nghị quyết 07/NQ-HĐND ngày 08/06/2020 của 

Hội đồng nhân dân thị xã Kinh Môn về việc Phê 

duyệt kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 

2025

26
Xây dựng nghĩa trang nhân dân Phường 

Tân Dân (sau cải táng)

UBND phường 

Tân Dân
1.300 1.300 Phường Tân Dân

Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 19/10/2016 

của UBND huyện về việc quy hoạch chi tiết 

nghĩa trang nhân dân

xã Tân Dân

27
Dự án xây dựng Nghĩa trang nhân dân 

phường Thất Hùng

UBND phường 

Thất Hùng
5.000 5.000 Phường Thất Hùng

Quyết định số 1618/QĐ-UBND ngày 29/11/2019 

của UBND thị xã Kinh Môn về việc phê duyệt Quy 

hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500

28 Điểm dân cư mới thôn Xạ Sơn
UBND xã 

Quang Thành
15.000 13.500 Xã Quang Thành 

Quyết định 197/QĐ-UBND ngày 05/4/2017 của 

UBND huyện Kinh Môn về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiết
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Đất trồng

lúa (m
2
)

Đất rừng 

phòng hộ

(m
2
)

Địa điểm thực hiện 

(đến cấp xã)
Văn bản có liên quanChủ đầu tư

Trong đó sử dụng đất 
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Tổng diện

 tích

(m
2
)

29 Điểm dân cư mới khu Lưu Hạ 
UBND phường 

An Lưu
2.100 2.100 Phường An Lưu

Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 02/5/2019 

của UBND huyện về phê duyệt Quy hoạch chi 

tiết khu dân cư mới

30

Đất ở Phường An Sinh (KDC Kim 

Xuyên 3 (vị trí 2) 0.43 ha ; KDC Vân Ổ 

(vị trí 6) 0.35 ha

UBND phường 

An Sinh
7.800 7.800 Phường An Sinh

Quyết định số 276/QĐ-UBND ngày 29/6/2016  

của UBND huyện Kinh môn về phê duyệt quy 

hoạch chi tiết các điểm dân cư xã An Sinh

31 Khu dân cư mới trục sông Nguyễn Lân
UBND phường 

Hiệp Sơn
20.000 18.400 Phường Hiệp Sơn

Quyết định số 682/QĐ-UBND ngày 28 tháng 10 

năm 2015 của UBND huyện Kinh Môn về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết;

32

Dự án Nhà máy xử lý nước sạch An Phụ 

(Vị trí: trong đê và trạm bơm cấp 1 ngoài 

đê)

Công ty cổ phần 

kinh doanh nước 

sạch Kinh Môn

10.300 9.817 Phường An Phụ

Quyết định 2221/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 

của UBND tỉnh về Quyết định chủ trương đầu 

tư Dự án Nhà máy xử lý nước sạch An Phụ, 

huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương của Công ty 

cổ phần kinh doanh nước sạch Kinh Môn

V Huyện Kim Thành 20 325.732 180.601 0

1
Đường vào khu dân cư mới thôn Dưỡng 

Thái Trung xã Phúc Thành

UBND xã 

Phúc Thành
1.100 1.100 Xã Phúc Thành

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

2366/QĐ-UBND ngày 26/8/2018 của UBND 

huyện Kim Thành

2
Xây dựng mới cống Chuẩn Thừng tại 

K17+935 đê tả Rạng

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
25.000 1.000 Xã Bình Dân

Quyết định số 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 

25/8/2022  về phê duyệt báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án
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2
)

3

Xử lý cấp bách cống Thiện Đáp (tại 

K8+764 đê tả sông Rạng) 2.500 m2; Xử 

lý cấp bách cống Thượng Đỗ (tại K2 

+164 đê hữu sông Kinh Môn) 2.500 m2

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
5.000 1.900

Xã Tuấn Việt  

Xã Kim Xuyên

Xã Thượng Vũ

Quyết định số 1199/QD-UBND ngày 23/4/2021 

của UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án

4
Nâng cấp tuyến đê tả sông Rạng đoạn từ 

K2+100-K8+000; K19+670-K21+085

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
80.000 3.600

Xã Lai Vu, Xã Cộng 

Hòa  Xã Cổ Dũng  

Xã Tuấn Việt Xã 

Liên Hòa

Văn bản số: 62/TTg-QHQT V/v phê duyệt Đề 

xuất Dự án “Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích 

ứng biến đổi khí hậu”, vay vốn ADB

5
Tu bổ, nâng cấp đê hữu Kinh Môn từ 

K7+500-K10+024; K10+645-K13+425

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
28.000 22.000

Xã Thượng Quận, 

Tuấn Việt, Kim 

Xuyên, Phúc Thành

Quyết định số 3225/QĐ-BNN-PCTT, 25/8/2022 

của Bộ NNPTNN về phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi dự án

6

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Kim Thành năm 

2023 (1.500 m2); Cải tạo ĐZ 371E8.15 

từ cột 150 đến cột 156, ĐZ 377E8.22 

nhánh đi TGKTA, ĐZ 374E8.13 từ cột 

32A đến cột 39 (1.200 m2); Xây dựng 

các công trình điện năng trên địa bàn 

huyện Kim Thành (5.000 m2)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

6.500 4.100

TT Phú Thái; Xã 

Kim Đính; Xã Đại 

Đức;   Xã Tuán Việt; 

Xã  Kim Anh ; Các 

xã, TT  

 Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2023 

7
Đường dây và 220KV nhiệt điện Hải 

Dương- Trạm 500KV Phố Nối

Tổng Công ty 

điện lực Miền Bắc
8.100 8.000

Xã Cổ Dũng; Xã 

Tuấn Việt; Xã 

Thượng Vũ

Quyết định số 2112/QĐ-VENNPT ngày 

16/11/2018 của Tổng Công ty truyền tải điện lực 

Quốc gia về việc phê duyệt dự án đầu tư xây 

dựng công trình Đường dây và 220KV nhiệt 

điện Hải Dương- Trạm 500KV Phố Nối; Quyết 

định số 428/TTg đề án điều chỉnh quy hoạch 

phát triển điện  lực Quốc gia
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8
Xây dựng khu chợ dịch vụ thương mại 

Kim Tân

UBND 

Xã Kim Tân
26.000 21.500 Xã Kim Tân

Thông báo số 598-TB /HU của Huyện uỷ Kim 

Thành về chủ trương khảo sát, lập quy hoạch chi 

tiết XD tỷ lệ 1/500 khu chợ DVTM Kim Tân, 

huyện Kim Thành

9

Nhà máy nước sạch Tuấn Việt công suất 

25.000 m3/ngđ (10.000m
2
); Trạm cấp 

nước thô Nhà máy nước sạch Tuấn Việt 

công suất 25.000 m3/ngđ (600m
2
)

Công ty TNHH 

Khánh Hòa VN
10.600 3.182 Xã Tuấn Việt

Thông báo số 461-TB/HU ngày 18/2/2022 của 

Ban Thường vụ huyện ủy Kim Thành về đầu tư 

xây dựng Nhà máy nước sạch Liên Hòa công 

suất 25.000 m3/ngđ

10

Cơ sở kinh doanh thương mại dịch vụ

tổng hợp, khám chữa bệnh và chăm sóc

sức khỏe

Công ty TNHH 

Khánh Hòa VN
10.000 9.687 Xã Thượng Vũ

Thông báo số 634-TB/HU ngày 24/6/2022 của 

Ban Thường vụ huyện ủy Kim Thành về Cơ sở 

kinh doanh thương mại dịch vụ tổng hợp, khám 

chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe

11

Cơ sở kinh doanh nhà hàng ăn uống,

dịch vụ lưu trú của Công ty TNHH Diệp

Anh Nhi (được chuyển đổi từ Hộ kinh

doanh Phạm Công Tú ) (Đợt 2) 

Công ty TNHH 

Khánh Hòa VN
332 332 Xã Kim Anh

Quyết định số 1838/QĐ-UBND ngày 

24/12/2018 của UBND huyện Kim Thành về 

việc thu hồi, chuyển mục đích sử dụng đất Dự 

án (Đợt 1)

12
Xây dựng nghĩa trang nhân dân xã lai Vu, 

huyện Kim Thành (Bổ sung diện tích)
UBND xã Lai Vu 3.800 3.200 Xã Lai Vu

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 829/QĐ-

UBND ngày 12/4/2021 của Chủ tịch UBND huyện 

Kim Thành

13
Khu dân cư mới  phía Bắc thôn Minh 

Thành  xã Lai Vu 
UBND huyện 2.500 2.400 Xã Lai Vu

Công văn số 2794/UBND-VP ngày 3/8/2020 v/v 

chấp thuận lập Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 

1/500 điểm dân cư mới phía Bắc đường 5B  

thôn Minh Thành, xã Lai Vu
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14
Khu dân cư mới thôn Nại Đông xã Tam Kỳ 

(Bổ sung diện tích)
UBND huyện 15.200 15.000 Xã Tam Kỳ

Quyết định số 2655/QĐ-UBND ngày 13/10/2021 của 

UBND huyện Kim Thành về việc phê duyệt QH chi 

tiết XD tỷ lệ 1/500; Quyết định số 3008/QĐ-UBND 

ngày 21/9/2022 của UBND huyện Kim Thành về việc 

phê duyệt QH chi tiết XD tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư 

mới thôn Nại Đông, xã Tam Kỳ, huyện Kim Thành 

(Giai đoạn 2)

15

Điểm dân cư mới ven sông An Thành 

thôn Dưỡng Thái Nam  xã Phúc Thành 

(điều chỉnh cục bộ các lô CX5, TTVH, 

CC13 thuộc QH chung XD đô thị Phú 

Thái) 

UBND huyện 25.200 15.800 Xã Phúc Thành

Quyết định chủ trương đầu tư số  4064/QĐ-

UBND ngày 31/12 /2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương 

16

Xây dựng khu dân cư mới xã Phúc 

Thành giai đoạn 2

Công ty TNHH 

tập đoàn Hưng 

Thịnh và Công ty 

TNHH Trường 

Thành

4.000 500 Xã Phúc Thành

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi 

tiết số 1392/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của 

UBND huyện Kim Thành;  

  

17
Khu dân cư xã Cộng Hòa-Cổ Dũng giai 

đoạn 2

Công ty TNHH 

Khánh Hòa VN
5.000 5.000

Xã Cổ Dũng; 

Xã Cộng Hòa

 Quyết định số 800/Quyết định -UBND ngày 

30/3 /2019 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư

18 Các điểm dân cư nhỏ và xử lý xen kẹp UBND xã 2.500 900 Xã Đồng Cẩm
Phù hợp quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2030

19
Điểm dân cư mới thôn Thiện Đáp, xã 

Kim Xuyên (bổ sung diện tích)

UBND huyện 

Kim Thành
49.300 45.600 Xã Kim Xuyên

Quyết định số 1084/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 

của UBND huyện Kim Thành về việc phê duyệt 

nhiệm vụ quy hoạch chi tiết  
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20
Xây dựng điểm dân cư mới sau trạm y tế 

(giai đoạn 2) 

UBND huyện 

Kim Thành
17.600 15.800 Xã Đại Đức

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

2919/QĐ-UBND ngày 27/7/2016, và Quyết định 

phê duyệt quy hoạch chi tiết số  2913/QĐ-

UBND ngày 27/7/2016 của UBND huyện Kim 

Thành.

VI Huyện Ninh Giang 15 312.641 258.626 0

1

XD đường dây trung thế và các TBA 

phân phối huyện Ninh Giang năm 2020 

(150 m2); Cải tạo ĐZ 0,4Kv sau các 

TBA thuộc xã Đồng Tâm (150 m); Xây 

dựng mới ĐZ 35Kv liên lạc giữa lộ 

377E8.7 và lộ 371E8.7 (150 m
2
)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

450 450
Xã Đồng Tâm; 

Xã An Đức

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật 

số 6751/QĐ-PCHD ngày 13/12/2019; Quyết 

định phê duyệt PA số 4041/QĐ-PCHD ngày 

29/7/2019 của Công ty TNHH MTV Điện Lực 

HD; VB số 1722/STNMT-KHTC ngày 

25/9/2019 của Sở TNMT

2

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Ninh Giang năm 

2022 (600 m
2
); đường dây trung thế và 

các TBA phân phối huyện Ninh Giang 

năm 2022 (giai đoạn 2) 800 m
2
; các xuất 

tuyến 35kV, 22kV sau TBA 110kV 

Hưng Thái 500 m
2
; đường dây trung thế 

và các TBA phân phối huyện Ninh 

Giang năm 2023 (1500 m
2
)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

25.600 18.200 Các xã, thị trấn

Công văn số 3511/PCHD-ĐT ngày 21/10/2022 

của Công ty TNHH MTV điện lực Hải Dương 

về việc đăng ký nhu cầu sử dụng đất cho các 

công trình điện năm 2023

3 Chợ Vé và Khu dân cư xã Đồng Tâm. 
UBND huyện 

Ninh Giang
49.300 35.600 Xã Đồng Tâm

 Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

1111/QĐ-UBND ngày 04/4/2019

4
Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp đường 

vào đền thờ Khúc Thừa Dụ

UBND huyện 

Ninh Giang
2.400 1.400 Xã Kiến Quốc

Thông báo kết luận số: 578-TB/TU ngày 

22/6/2017 của  TU Hải Dương
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5
Mở rộng trường tiểu học xã Ứng Hòe 

(Quyết Thắng) 

UBND huyện 

Ninh Giang
2.900 2.800

Xã Ứng Hòe 

(Quyết Thắng) 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 862 

ngày 22/5/2018 của UBND huyện

6

Công trình nghĩa trang, nghĩa địa thôn 

Tranh Xuyên, thôn Vé + thôn Giâm, xã 

Đồng Tâm

UBND huyện 

Ninh Giang
5.000 5.000 Xã Đồng Tâm

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 2647 

ngày 17/7/2017; Quyết định quy hoạch chi tiết 

số 867 ngày 17/4/2019 của UBND huyện

7
Mở rộng Trụ sở xã Hưng Long (Hưng 

Thái) (giai đoạn 2)

UBND huyện 

Ninh Giang
1.041 521

Xã Hưng Long 

(Hưng Thái)

Quyết định quy hoạch chi tiết số 2251/QĐ-

UBND ngày 13/6/2017 của UBND huyện Ninh 

Giang

8

Dự án xây dựng cơ sở sản xuất, gia công 

hàng may mặc của Cty TNHH Ngọc 

Quỳnh NH

Cty TNHH Ngọc 

Quỳnh NH
16.000 14.500 Xã Ứng Hòe

Quyết định số 2974/QĐ-UBND ngày 

01/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương V/v 

quyết định chủ trương đầu tư dự án xây dựng cơ 

sở sản xuất, gia công hàng may mặc của Cty 

TNHH Ngọc Quỳnh NH

9
Dự án nhà máy sản xuất bao bì carton 

xuất khẩu

Công ty TNHH 

Creator 

Deverlopment

98.000 82.357
Xã Hồng Phúc - 

Hưng Long

Văn bản số 3385/UBND-VP ngày 01/10/2019 

của UBND tỉnh về việc bổ sung diện tích  

đất;Quyết định chủ trương đầu tư số 3589/QĐ-

UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương, chuyển tiếp kế hoạch 2020 

10
Cơ sở gia công kết cấu thép và cho thuê 

nhà xưởng

Công ty cổ phần 

sản xuất và xây 

dựng thương mại 

Phúc Lâm

31.800 27.198
Xã Hồng Phúc - 

Hưng Long

VB số 3385/UBND-VP ngày 01/10/2019 của 

UBND tỉnh về việc bổ sung diện tích  đất; 

Thông báo tổng hợp ý kiến liên ngành số 

880/TB-SKHĐT ngày 19/5/2021. CT kế hoạch 

2020

11

Dự án Cơ sở kinh doanh và dịch vụ 

thương mại Sao Mai của ông Nguyễn 

Đình Toán

Hộ kinh doanh 

Nguyễn Đình 

Toán

6.200 5.200 Xã Vĩnh Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 2441/QĐ-

UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện 

Ninh Giang chấp thuận Dự án đầu tư cơ sở kinh 

doanh đồ gỗ mỹ nghệ
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Trong đó sử dụng đất 

trồng lúa, đất rừng phòng 

hộ
STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

12
Dự án Cơ sở kinh doanh phụ tùng và 

máy nông nghiệp

Hộ kinh doanh 

Trịnh Bình Minh
5.600 3.200 Xã Vĩnh Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 2438/QĐ-

UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện 

Ninh Giang chấp thuận Dự án Cơ sở kinh doanh 

phụ tùng và máy nông nghiệp

13
Dự án Cơ sở kinh doanh vật liệu xây 

dựng

Hộ kinh doanh 

Đào Thị Minh 

Anh

9.500 6.300 Xã Vĩnh Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 2440/QĐ-

UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện 

Ninh Giang chấp thuận Dự án Cơ sở kinh doanh 

vật liệu xây dựng

14
Đất cơ sở sản xuất kinh doanh xã Đông 

Xuyên
UBND huyện 53.250 50.900 Xã Đông Xuyên

Văn bản số 658-CV/VPTU ngày 26/12/2021 của 

Văn phòng tỉnh ủy v/v Đề nghị chấp thuận chủ 

trương đầu tư xây dựng nhà máy đồ hộp tại xã Đông 

Xuyên, huyện Ninh Giang; VB 4747/UBND-VP 

ngày 29/12/2021 của UBND tỉnh V/v tham mưu đề 

xuất dự án tại xã Đông Xuyên

15
Dự án cơ sở sửa chữa kinh doanh phụ 

tùng ô tô và dịch vụ thương mại tổng hợp

Hộ kinh doanh 

Trần Văn Tráng
5.600 5.000 Xã Vĩnh Hòa

Quyết định chủ trương đầu tư số 2439/QĐ-

UBND  ngày 25/11/2019 của UBND Huyện 

Ninh Giang chấp thuận Dự án cơ sở sửa chữa 

kinh doanh phụ tùng ô tô và dịch vụ thương mại 

tổng hợp

VII Huyện Nam Sách 41 1.046.465 922.917 0

1 Xây dựng công trình quốc phòng
BCH QS huyện 

Nam Sách
28.400 18.400 Xã Nam Chính

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của 

Bộ CHQS tỉnh Hải Dương về việc đăng ký nhu 

cầu sử dụng đất

2 Mở rộng trụ sở công an huyện
Công an huyện 

Nam Sách
1.100 1.100 Thị trấn Nam Sách

 Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 
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phòng hộ
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2
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 tích
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2
)

3 Xây dựng trụ sở công an xã Nam Hồng
UBND 

Xã Nam Hồng
1.000 1.000 Xã Nam Hồng

 Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 

4
Xây dựng đường GTNT (đường liên xã 

Hợp Tiến - Nam Tân - Nam Hưng)

UBND 

Xã Hợp Tiến;

 Nam Tân; 

Nam Hưng

49.200 30.900

Xã Hợp Tiến;

 Nam Tân; 

Nam Hưng

Đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 

nguồn vốn xã hội hóa và dân hiến đất

5
Mở rộng nhà máy sản xuất kinh doanh 

(cụm công nghiệp An Đồng)

Công ty cổ phần 

sản xuất và 

thương mại Đại 

An Tín

15.700 13.952 Thị trấn Nam Sách

Thông báo số 118-TB/HU ngày 04/9/2020 của 

Huyện ủy Nam Sách về chủ trương chấp thuận 

một số dự án đầu tư trên địa bàn huyện Nam 

Sách;

6

Cải tạo, nâng cấp trạm bơm Đồng Nổi, 

xã Minh Tân (2.000 m2); Cải tạo, nâng 

cấp trạm bơm Đồng Nổi, xã Minh Tân 

(2.000 m2);  Trạm bơm Ngọc Trì, xã 

Cộng Hòa (25.000 m2).

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
52.000 42.000

Xã Minh Tân, xã 

Cộng Hòa

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND, 29/10/2011của 

HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án; Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 

8/12/2021 của HĐND tỉnh về phê duyệt kế 

hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách đại 

phương 5 năm 2021-2025 tỉnh Hải Dương

7 Xây dựng trường THCS xã Nam Hồng
UBND 

Xã Nam Hồng
13.500 13.000 Xã Nam Hồng

Quyết định số 2457/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 

của UBND huyện Nam Sách về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng trường trung học cơ 

sở

 xã Nam Hồng

8
Mở rộng trường mầm non cơ sở 2, xã 

Nam Hồng

UBND  

Xã Nam Hồng
6.700 6.700 Xã Nam Hồng

Quyết định số 1405/QĐ-UBND ngày 09/5/2022 

của UBND huyện Nam Sách về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng mở rộng trường 

mầm non cơ sở 2, xã Nam Hồng
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Tổng diện
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(m
2
)

9
Xây dựng mới các lộ xuất tuyến 35kV sau  

trạm 110kV Nam Sách 

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

360 320
Xã Hợp tiến, 

Xã Thanh Quang

Quyết định phê duyệt dự án  số 598/QĐ-PCHD 

ngày 18/02/2022

10 Đường dây và TBA 110kV Nam Sách
Tổng công ty Điện 

lực Miền Bắc
5.200 4.700 Xã Thanh Quang

 Quyết định phê duyệt dự án số 3542/QĐ-EVN 

NPC ngày 22/12/2021 

11

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Nam Sách năm 

2023 (1.100 m2); Cải tạo lưới điện hạ thế 

các huyện Thanh Hà, Nam Sách, Kim 

Thành và Thành phố Hải Dương năm 

2023 (1.000 m2); Đường dây và TBA 

110kV Nam Sách 2 (1.200 m2); Xây dựng 

mới các lộ xuất tuyến sau trạm 110kV 

Nam Sách 2 (1.650 m2); Các công trình 

điện năng trên địa bàn huyện Nam Sách 

(5.000 m2).

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

9.950 5.250

Xã Đồng Lạc xã Phú 

Điền xã Cộng Hòa xã 

Hiệp Cát; KCN An 

Phát xã An Bình; Xã 

An Bình, Quốc Tuấn; 

Các xã, thị trấn

 Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực Hải 

Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD và 

CBĐT năm 2023 

12
 Đình chùa Nghĩa Khê 3.000 m2; Đình 

Bạch Đa 800 m2 

UBND

Xã An Lâm
3.000 3.000 Xã An Lâm

13
 Chùa Mục Đồng 2000 m2; Chùa Vạn 

Niên 200 m2 

UBND

TT Nam Sách
2.400 2.200 Thị trấn Nam Sách

14  Mở rộng chùa Thượng Dương 
UBND

Xã Nam Trung
2.400 1.900 Xã Nam Trung

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của 

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết 

quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng 

tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của 

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết 

quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng 

tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh
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15 Mở rộng khôn Viên Chùa La 
UBND

Xã Hợp Tiến
1.000 1.000 Xã Hợp Tiến

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của 

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết 

quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng 

tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh

16

Điểm dân cư khu ngân hàng cũ (thu hồi 

đất của nhân hàng nông nghiệp và PTNT 

VN - chi nhánh Hải Dương)

UBND huyện 

Nam Sách
5.300 1.500 Thị trấn Nam Sách

Thanh lý tài sản và xử lý nhà đất đã có Quyết 

định thu hồi giao cho Trung tâm phát triển quỹ 

đất, Sở Tài nguyên và Môi trường quản lý

17
Xây dựng khu dân cư mới thị trấn Nam 

Sách, huyện Nam Sách

UBND huyện 

Nam Sách
56.600 52.600 Thị trấn Nam Sách

 Quyết định số 4660/QĐ-UBND ngày 

30/11/2020 của UBND huyện Nam Sách về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân 

cư mới thị trấn Nam Sách, huyện Nam Sách.

18
Khu dân cư phía Bắc Cầu Hàn

(phần còn lại)

Liên danh Licogi 

18-Licogi 18,6 -

Licogi 18,1

22.000 20.000 Xã Minh Tân

Văn bản số 3209/UBND-VP ngày 13/9/2019 

của UBND tỉnh; Quyết định số 2423/QĐ-UBND 

ngày 01/9/2016; Quyết định số 2435/QĐ-UBND 

ngày 05/9/2016 của UBND tỉnh Hải Dương

19
Điểm dân cư Nam đường WB đi xã An 

Bình (Khu dân cư mới xã Quốc Tuấn) 
UBND Huyện 97.000 95.200 Xã Quốc Tuấn

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

3371/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của UBND 

huyện Nam Sách

20 Điểm dân cư mới số 1 thôn Lý Văn  
UBND 

xã Phú Điền
8.500 8.000 Xã Phú Điền

Quyết định số 119/QĐ-UBND ngày 26/5/2017 

của UBDN huyện V/v quy hoạch chi tiết; Quyết 

định CMĐ đợt 1 số 2826/QĐ-UBND ngày 

28/9/2021: 0,85 ha)
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2
)

21
Cơ sở kinh doanh gỗ, đồ nội thất và điện 

tử của Công ty TNHH DSU

Công ty TNHH 

DSU
5.400 5.000 Xã Nam Hồng

Quyết định số 2846/QĐ-UBND ngày 21/9/2020 

Quyết định chấp thuận chủ trương dự án Cơ sở 

kinh doanh gỗ, đồ nội thất và điện tử

22
Đầu tư xây dựng cửa hàng kinh doanh 

xăng dầu tại xã Nam Hồng

Công ty CP Vật 

tư - Xăng dầu Hải 

Dương 

7.000 7.000 Xã Nam Hồng

Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư số 

3599/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của  UBND 

tỉnh V/v đầu tư XD cửa hàng xăng dầu trên địa 

bàn xã Nam Hồng và xã An Sơn, huyện Nam 

Sách

23
Dự án cơ sở kinh doanh dịch vụ thương 

mại

Công ty TNHH 

thương mại Đại 

Phát

10.800 9.000 Xã Nam Trung
Quyết định số 891/QĐ-UBND ngày 8/4/2020 về 

việc phề duyệt chủ trương dự án

24

Dự án Cơ sở kinh doanh khách sạn và 

dịch vụ thương mại tổng hợp (bổ sung 

diện tích)

Công ty cổ phần 

đầu tư xây dựng 

và thương mại 

Hải Tân

4.100 4.000 Xã Nam Trung

Nghị quyết số 56/NQ-HDND ngày 08/12/2021 

của HDND tỉnh; Công văn số 2065/SKHĐT-

ĐT, TĐ&GSĐT ngày 04/11/2021 của Sở Kế 

hoạch đầu tư Về cung cấp danh sách các dự án 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

25
Dự án Cơ sở kinh doanh đồ gỗ và cơ khí 

của Công ty TNHH gỗ Đại Thắng 74

Công ty TNHH 

gỗ Đại Thắng 74
4.600 4.000 Xã Hồng Phong

Nghị quyết số 56/NQ-HDND ngày 08/12/2021 

của HDND tỉnh; Công văn số 2065/SKHĐT-

ĐT, TĐ&GSĐT ngày 04/11/2021 của Sở Kế 

hoạch đầu tư Về cung cấp danh sách các dự án 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022
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)

26

Dự án Cơ sở kinh doanh tổng hợp Nam 

Quang của Công ty cổ phần Nam Quang 

(bổ sung diện tích)

Công ty cổ phần 

Nam Quang
39.900 36.800

Xã Hồng Phong,

Xã Minh Tân

Nghị quyết số 56/NQ-HDND ngày 08/12/2021 

của HDND tỉnh; Công văn số 2065/SKHĐT-

ĐT, TĐ&GSĐT ngày 04/11/2021 của Sở Kế 

hoạch đầu tư Về cung cấp danh sách các dự án 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

27
Cơ sở dịch vụ thương mại , bể bơi Vũ 

Anh Tuấn

Hộ KD cá thể

 Vũ Anh Tuấn
4.800 4.800 Xã Đồng Lạc

Quyết định chủ trương đầu tư số 2214/QĐ-

UBND ngày 8/6/2020 của UBND 

huyện Nam Sách

28
Dự án đầu tư Khu tổ hợp khách sạn, văn 

phòng, thương mại dịch vụ

Công ty cổ phần 

đầu tư đại ốc 

TSAN GROUP

22.000 21.000 Xã Hồng Phong

Văn bản số 2188/SKHĐT-ĐT, TĐ&GSĐT ngày 

18/11/2022 V/v xin ý kiến thẩm định đối với Dự 

án khu tổ hợp khách sạn, văn phòng, thương mại 

dịch vụ

29

Sản xuất kinh doanh bánh đậu xanh; Sản 

xuất ô che mưa xuất khẩu và in ấn bao bì 

của công ty cổ phần Quê Hương (2 điểm)

Cty 

cổ phần Quê 

Hương

44.600 26.600 Xã Hồng Phong

Quyết định số 3709 và 3710/QĐ-UBND ngày 

12/8/20201 của UBND tỉnh về Quyết định chủ 

trương đầu tư 

30
Dự án nhà máy lắp ráp ô tô của 

Công ty TNHH ô tô Bình An Hải Dương

Công ty TNHH ô 

tô Bình An Hải 

Dương

69.500 64.500 Xã Đồng Lạc

Quyết định số 3181/QĐ-UBND ngày 

22/10/2020 của UBND tỉnh Hải Dương Về 

Quyết định chủ trương đầu tư dự án

31

Cơ cở chế biến kinh doanh nông sản và 

cho thuê nhà xưởng tại thôn Thượng 

Dương, xã Nam Trung

Cty CP chế biến 

nông sản xuất 

khẩu Đại Lợi

30.000 27.500 Xã Nam Trung

Quyết định số 3564/QĐ-UBND ngày 

30/11/2020 của UBND tỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư 

32

Cơ cở chế biến kinh doanh nông sản và 

cho thuê nhà xưởng tại  thôn Mạn Đê và 

Thụy Trà, xã Nam Trung

Cty CP chế biến 

nông sản xuất 

khẩu Đại Lợi

55.100 48.100
Xã Nam Trung, 

Xã An Lâm

Quyết định số 3565/QĐ-UBND ngày 

30/11/2021 của UBND tỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư 
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33
Nhà máy pha chế sơn của Công ty cổ 

phần Tây Bắc-BQP (Bổ sung diện tích)

Công ty cổ phần 

Tây Bắc-BQP
8.000 7.500

Xã Hồng Phong,

Xã Minh Tân

Quyết định số 3562/QĐ-UBND ngày 

30/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

chủ trương đầu tư dự án Nhà máy pha chế sơn

34
Cơ sở chế biến nông, lâm sản và kinh 

doanh đồ gỗ nội thất

Công ty cổ phần 

Hồng Phong HD
24.737 20.346

Xã Hồng Phong,

Xã Minh Tân

Quyết định số 3561/QĐ-UBND ngày 

30/11/2020 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

chủ trương đầu tư dự án cơ sở chế biến nông, 

lâm sản và kinh doanh đồ gỗ nội thất

35
Dự án Cơ sở chế biến hàng nông sản 

Phúc An Phát (Bổ sung diện tích)

Công ty cổ phần 

xuất nhập khẩu 

Phúc An Phát HP

1.800 1.700 Xã Hồng Phong

Nghị quyết số 56/NQ-HDND ngày 08/12/2021 

của HDND tỉnh; Công văn số 2065/SKHĐT-

ĐT, TĐ&GSĐT ngày 04/11/2021 của Sở Kế 

hoạch đầu tư Về cung cấp danh sách các dự án 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất năm 2022

36

Cơ sở sản xuất, kinh doanh vật liệu xây 

dựng và gia công hàng may mặc Vạn 

Lộc (Trần Thị Huệ)

Hộ KD 

Trần Thị Huệ
5.118 4.649 Xã An Lâm

Quyết định số 2004/QĐ-UBND ngày 25/6/2019 

của UBND huyện Nam Sách về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết Cơ sở sản xuất, kinh doanh 

vật liệu xây dựng và gia công hàng may mặc 

Vạn Lộc

37

Chuyển đổi khu Đống Vàn (8.000m2); 

khu Lô 10 (8.000 m2); khu Cây Da 

(11.200 m2); Sau Chùa (20.000 m2); 

khu chăn nuôi (30.000 m2); khu chùa Hạ 

(15.000 m2); khu Ao Quan (15.000 m2); 

khu Đồng Giường (10.000 m2); Chăn 

nuôi khu Con Mộc 13.000 m2;  khu 

Vườn Dậm 20.000 m2

UBND xã

Hiệp Cát
150.200 130.200 Xã Hiệp Cát

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 (đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục 

về đất)
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38

Chuyển đổi khu Mả Lổ (Nguyễn Văn 

Dũng) 10.000 m2; khu Dộc Giữa 

(Vương Đình Xuất) 30.000 m2; khu 

Quan Xà 20.000 m2

UBND

Xã Nam Chính
60.000 60.000 Xã Nam Chính

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 (đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục 

về đất)

39

Chuyển đổi khu Con Cá  - Cẩm Lý 

20.000 m2; khu Dộc Lý - Lang Khê; Bãi 

Quả Cháo 40.000 m2; khu Đống Cao 

12.500 m2.

UBND

Xã An Lâm
72.500 72.500 Xã An Lâm

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 (đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục 

về đất)

40 Trang trại chăn nuôi khu Kim Độ UBND xã 15.000 15.000 Xã Nam Chính

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 (đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục 

về đất)

41 Chăn nuôi TT khu Đống Cầu Lý Văn UBND xã 30.000 30.000 Xã Phú Điền

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 (đang thực hiện và hoàn thiện thủ tục 

về đất)

VIII Huyện Thanh Hà 24 770.774 423.720 0

1

Cải tạo, nâng cấp đê tả Thái Bình (Cải 

tạo, nâng cấp công trình đê điều đê địa 

phương tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-

2025)

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
21.222 10.000

Xã Thanh Hồng,

Xã Vĩnh Lập

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 

của HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

2
Tu bổ nâng cấp kè Thanh Hồng, đê tả 

Thái Bình

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
1.922 500 Xã Thanh Hồng

Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/10/2021 

của HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

3

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 390 

(đoạn từ cầu Hợp Thanh đi đến cầu 

Quang Thanh)

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
65.300 50.000

Xã Thanh Thủy;

Xã Thanh Quang,

Xã Thanh Cường

Nghị quyết số 62/NQ-HĐND ngày 28/12/2021 

của HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

4
Xây dựng thay thế cống Thần, huyện 

Thanh Hà

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
2.500 500 Xã Hồng Lạc

Văn bản số 62/TTg-QHQT ngày 19/01/2021 của 

Thủ tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt 

đề xuất dự án
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5

Nâng cấp hệ thống đê tả sông Thái Bình 

đoạn từ K17-K40+000; K47+630; 

K49+618 thuộc địa bàn huyện Thanh Hà 

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
105.000 8.000

Xã Thanh Hải,

Xã An Phượng,

Xã Thanh Sơn,

Xã Thanh Quang

Văn bản số 62/TTg-QHQT ngày 19/01/2021 của 

Thủ tướng Chính Phủ Về việc phê duyệt 

đề xuất dự án

6

Công trình xử lý cấp bách đê điều huyện 

Thanh Hà (tuyến đê hữu sông Rạng đoạn 

từ K8+170-K10+170; K13+000-

K17+000) 

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
60.000 30.000

Xã Thanh An,

Xã Thanh Lang,

Xã Thanh Xuân

Quyết định số 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 

25/8/2022 của Bộ NNPTNT phê duyệt dự án 

thành phần số 04

7

Tu bổ, nâng cấp tuyến đê hữu Rạng đoạn 

K0+815-K8+170, K9+600-K13+000, 

K15+300-K20+430, huyện Thanh Hà

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
86.000 5.000

Xã Hồng Lạc, Việt 

Hồng, Thanh An, 

Thanh Lang, Liên 

Mạc, Thanh Xuân

Quyết định số 3226/QĐ-BNN-PCTT ngày 

25/8/2022 của Bộ NNPTNT phê duyệt dự án 

thành phần số 05

8
Mở rộng trường Tiểu học xã Phượng 

Hoàng (bổ sung diện tích)

UBND 

Xã An Phượng 
2.000 2.000 Xã An Phượng

Quyết định số: 3259/QĐ-UBND ngày 

05/10/2022 của UBND huyện Phê duyệt quy 

hoạch chi tiết xây dựng Trường Tiểu học An 

Phượng (KhuA)

9
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp 

tỉnh Hải Dương (JICA)

Tổng công ty 

điện lực miền bắc
300 20

Thanh Hồng, Thanh 

Quang, Thanh Thủy

 Quyết định phê duyệt  số 1497/QĐ-BCT ngày 

28/5/2021 của Bộ Công Thương 
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10

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối huyện Thanh Hà năm 

2020 (2.100 m2); đường dây trung thế và 

các TBA phân phối huyện Thanh Hà 

năm 2021 (250 m2); đường dây trung thế 

và các TBA phân phối huyện Thanh Hà 

năm 2022 (100 m2); Xây dựng mới và 

cải tạo ĐZ35kV lộ 372 E8.13;373E8.13 

và các nhánh rẽ- Điện lực Thanh Hà 

(650 m2); các xuất tuyến trung áp sau 

TBA 110kV Thanh Hà (900 m2); đường 

dây trung thế và các TBA phân phối 

huyện Thanh Hà năm 2022 (giai đoạn 2) 

700 m2.

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

4.700 800

Vĩnh Lập, Việt 

Hồng, Tân An, 

Thanh Hồng, Thanh 

Khê; Tân Việt, Cẩm 

Chế; Tân An, Tân 

Việt; Tân Việt, Tân 

An, Thanh Hải; Liên 

Mạc, Thanh Xá, 

Thanh Thủy; Thanh 

Khê, Thanh Quang

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật 

số 656/QĐ-PCHD ngày 14/02/2020; Quyết định 

phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật số 5333/QĐ-

PCHD ngày 22/9/2020; Quyết định phê duyệt 

dự án  số 2597/QĐ-PCHD ngày 01/6/2021; 

Quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế- kỹ thuật 

số 209/QĐ-PCHD ngày 18/01/2021; Quyết định 

phê duyệt dự án  số 3159/QĐ-PCHD ngày 

24/6/2021; Quyết định phê duyệt tạm giao kế 

hoạch số 5239/QĐ-PCHD ngày 04/10/2021

11

Xây dựng mới và cải tạo lưới điện trung 

áp huyện Thanh Hà và Cẩm Giàng (30 

m2); Cải tạo đường dây 35kV từ cột 98 

đến cột 139 nhánh Cấp Tứ lộ 373E8.6 

(400 m2); ĐZ trung thế và các TBA 

phân phối huyện Thanh Hà năm 2023 

(1.200 m2); Cải tạo lưới điện hạ thế các 

huyện Thanh Hà, Nam Sách, Kim Thành 

và Thành phố Hải Dương năm 2023 

(1.100 m2); các công trình điện năng 

trên địa bàn huyện Thanh Hà (5.000 m2).

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

7.730 4.500

Xã Thanh Sơn; Xã 

Liên Mạc; xã An 

Phượng xã Thanh 

Quang xã Thanh An 

xã Việt Hồng, xã 

Hồng Lạc  xã Thanh 

Lang;  Các xã, thị 

trấn

 Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2024 
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12

Mở rộng nghĩa địa thôn Trường Giang, 

Xuân Áng 3000 m2; Mở rộng nghĩa địa 

thôn Hải Yến 3000 m2; Mở rộng nghĩa 

địa các thôn - xã Thanh Xá 5000 m2; 

Xây dựng, mở rộng nghĩa địa xã Thanh 

Hải 10.000 m2; Xây dựng, mở rộng 

nghĩa địa xã Tân An 9700 m2.

UBND các xã 27.700 22.500

Xã Thanh Xuân; Xã 

Hồng Lạc; Xã Thanh 

Xá; Xã Thanh Hải; 

Xã Tân An

Đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao; phù hợp 

với quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

13

Xây dựng khu hành chính và dân cư phía 

Đông thị trấn Thanh Hà (lần 2 giai đoạn 

1- lần 1 giai đoạn 2); sau phòng công 

chứng 

UBND huyện 

Thanh Hà
73.000 70.000 Thị trấn Thanh Hà

Quyết định số 4191/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 

của UBND huyện Thanh Hà V/v phê duyệt 

nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch 

chi tiết xây dựng

14
Xây dựng khu dân cư khu 1 thị trấn 

Thanh Hà (phần còn lại)

UBND

 huyện Thanh Hà
5.500 5.000 Thị trấn Thanh Hà

Quyết định số 3970/QĐ-UBND ngày 

26/10/2017 của UBND huyện Thanh Hà về việc 

phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết 

xây dựng khu dân cư khu 1 thị trấn Thanh Hà, 

huyện Thanh Hà

15
Xây dựng khu dân cư mới thị trấn Thanh 

Hà 
UBND huyện 99.900 20.000 Thị trấn Thanh Hà

Quyết định số 2759/QĐ-UBND ngày 14/9/2020 

của UBND tỉnh  về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết xây dựng Khu dân cư mới thị trấn Thanh 

Hà, tỷ lệ 1/500

16

 Xây dựng khu dân cư mới xã Cẩm Chế 

(Phần còn lại)
Lựa chọn nhà đầu 

tư thực hiện dự án
27.800 26.000

Xã Việt Hồng, 

Xã Cẩm Chế

Quyết định số 3840/QĐ-UBND ngày 

01/11/2019 của UBND tỉnh Vv phê duyệt Hồ sơ 

yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án; 

Văn bản số 4573/BTNMT-TCQLĐĐ ngày 

13/9/20019 về việc chuyển mục đích đất trồng 

lúa để thực hiện dự án; 
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17

Khu dân cư mới Nam đường 390 xã 

Thanh Hải (giai đoạn 2), (điểm dân cư 

tập trung xã Thanh Hải)

UBND 

Xã Thanh Hải
24.000 23.500 Xã Thanh Hải

Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 13/02/2018 

của UBND huyện Thanh Hà về phê duyệt quy 

hoạch chi tiết

18
Khu dân cư số 1 xã Phượng Hoàng 

giai đoạn 2 

UBND 

Xã An Phượng 
8.000 8.000 Xã An Phượng

Quyết định số 3695/QĐ-UBND ngày 

18/10/2019 của UBND huyện Thanh Hà về phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng XD khu dân 

cư số 1, xã Phượng Hoàng

19
 Xây dựng điểm dân cư mới khu vực 

Vườn Đìa  

Lựa chọn 

nhà đầu tư
44.000 43.500 Xã Hồng Lạc

Quyết định số 1601/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 

của UBND tỉnh Vv Quyết định chủ trương đầu 

tư dự án

20
Xây dựng điểm dân cư mới thôn Vĩnh 

Xá, xã Thanh cường
Xã Thanh Cường 32.800 31.800 Xã Thanh Cường

Quyết định số 1034/QĐ-UBND ngày 

09/02/2019 của Ủy ban nhân dân huyện Thanh 

Hà về phê duyệt quy hoạch chi tiết 

21
Cở sở thu mua, chế biến và kinh doanh 

nông sản 

Hộ kinh doanh bà 

Hà Thị Phượng
11.000 10.000 Xã Tân Việt

Quyết định chủ trương đầu tư số 2914/QĐ-

UBND ngày 08/7/2020 của UBND huyện Thanh 

Hà về chủ trương chấp thuận thực hiện dự án

22
 Dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu và 

thương mại dịch vụ tại xã Tân Việt 

Cty TNHH Thanh 

Bảo Phúc HD
10.000 9.500 Xã Tân Việt

Quyết định chủ trương đầu tư số 3064/QĐ – 

UBND ngày 09/10/ 2020 của UBND

tỉnh Hải Dương

23
 Dự án Nhà máy sản xuất bao bì phục vụ 

ngành nông nghiệp 

Công ty TNHH 

xuất nhập khẩu 

IRI FACTORY 

VINA 

32.900 28.400
Xã Việt Hồng; 

Xã Cẩm chế

Văn bản số 4125/UBND-VP ngày 21/11/2019 

của Văn phòng UBND tỉnh Vv nghiên cứu đề 

xuất thực hiện dự án đầu tư Nhà máy sản xuất 

bao bì nhựa IRI  Factory Việt Nam
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24
Dự án Nhà máy sản xuất bao bì Mạnh 

Tín

Cty TNHH XNK 

Mạnh Tín
17.500 14.200 Xã Cẩm Chế

Công văn số 143/UBND-TCKH ngày 14/3/2022 

của UBND huyện Thanh Hà về việc tham gia ý 

kiến đối với đề xuất thực hiện Dự án Nhà máy 

sản xuất bao bì nhựa Mạnh Tín; Phù hợp quy 

hoạch đến năm 2030

IX Huyện Thanh Miện 29 494.100 412.320 0

1 Công trình quân sự huyện Thanh Miện

BCH QS 

huyện Thanh 

Miện

9.900 9.000 TT Thanh Miện

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất

2  Cụm công nghiệp Đoàn Tùng 2 
Công ty TNHH 

Hòa Quần
119.700 99.000 Xã Đoàn Tùng

Quyết định số 3366 ngày 27/9/2019 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc thành lập cụm công 

nghiệp Đoàn Tùng 2

3

Cải tạo, nâng cấp đường huyện Bình

Xuyên - Ngô Quyền - Tân Trào và Cải

tạo, nâng cấp đường huyện 195, đoạn từ

Km4+300 - Km7+800 (gđ 1 2.80 ha; GĐ

24.2 ha). Bổ sung diện tích

UBND huyện 42.000 20.000

Xã Ngô Quyền, 

Xã Hồng Quang, 

Xã Tân Trào

Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 

của HĐND tỉnh Hải Dương

4

Đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam, 

huyện Thanh Miện (giai đoạn 1) (Bổ 

sung diện tích)

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
9.600 5.590 Xã Lê Hồng

Văn bản số 2380/SGTVT-P4 ngày 09/11/2020 

của Sơ GTVT Vv đề xuất phương án phạm vị, 

hướng tuyến, quy mô đường trục Đông Tây, tỉnh 

Hải Dương

5 Nạo vét sông chùa đỏ huyện Thanh Miện
BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
1.000 500

Xã Chi Lăng Bắc, 

Xã Ngũ Hùng

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/10/2011 

của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án
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2
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2
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STT Hạng mục

Tổng diện

 tích

(m
2
)

6
Nạo vét kênh KC TB Cống Giác, huyện 

Thanh Miện

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
1.000 500

TT Thanh Miện - 

Xã Tứ Cường

Nghị quyết số 44/NQ-HĐND ngày 29/10/2011 

của HĐND tỉnh về phê duyệt chủ trương đầu tư 

dự án

7
Mở rộng Trung tâm Y tế huyện Thanh 

Miện (Bổ sung diện tích)
UBND huyện 26.000 24.000 TT Thanh Miện

Quyết định số 1287/QĐ-UBND ngày 19/5/2020 

của UBND tỉnh Hải Dương  về việc phê duyệt 

điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng 

thị trấn Thanh Miên, huyện Thanh Miện đến 

năm 2025 (lần 2)(0,60)

8 Trường Tiểu học trung tâm xã UBND xã 10.300 10.000 Xã Ngô Quyền

Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 16/3/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt quy hoạch 

chi tiết Trường tiểu học trung tâm xã Ngô 

Quyền. Công trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

NTM.  

9
Mở rộng trường tiểu học Cao Thắng và 

trường THCS xã Cao Thắng
UBND xã 4.400 4.200 Xã Cao Thắng

Quyết định số 1007/QĐ-UBND ngày 14/6/2016 

của UBND huyện về việc phê duyệt chi tiết mở 

rộng khuôn viên trường tiểu học và THCS xã 

Cao Thắng

10
Xây dựng trường mầm non 

(Bổ sung diện tích)
UBND xã 2.000 2.000 Xã Thanh Tùng

Nghị quyết số 56 /NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 

năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải 

Dương (1,0 ha)

11 Sân vận động trung tâm xã Thanh Tùng UBND xã 14.800 13.800 Xã Thanh Tùng

Quyết định số 1236/QĐ-UBND ngày 

06/12/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng sân vận động trung 

tâm xã Thanh Tùng
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12

Xây dựng mới và cải tạo đường dây 

22kV lộ 475&476E8.14 (400 m2); Xuất 

tuyên trung áp sau TBA 110kV Thanh 

Miện 2 (400 m2); đường dây trung thế 

và các TBA phân phối huyện Thanh 

Miện năm 2023 (1.600 m2); các công 

trình điện năng trên địa bàn huyện Thanh 

Miện (5.000 m2)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

7.400 4.700 Các xã, thị trấn

 Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2024 

13
Quy hoạch bãi rác tập trung thôn Phương 

Khê
UBND xã 10.000 9.500 Xã Chi Lăng Bắc

Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn 

mới nâng cao; Phù hợp quy hoạch sử dụng đất 

đến năm 2020

14 Xây dựng chùa thôn Lam Sơn UBND xã 900 350 Xã Lam Sơn

Kết luận số 01-KL/BCĐ ngày 27/9/2019 của 

BCĐ công tác Tôn giáo tỉnh Hải Dương về kết 

quả kiểm tra công tác xây dựng, sửa chữa, trùng 

tu, tôn tạo cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh; Đã 

xây dựng, xin cấp giấy chứng nhận và giao đất

15
Xây mới nghĩa địa tập trung tại thị trấn 

Thanh Miện (bổ sung diện tích)
UBND thị trấn 2.000 2.000 TT Thanh Miện

Di chuyển mộ trong khu đô thị phía Bắc thị trấn 

Thanh Miện

16
Mở rộng nghĩa địa khu Phượng Hoàng 

Hạ, TT Thanh Miện
UBND xã 500 480 TT Thanh Miện

Thực hiện di chuyển khu nghĩa địa xây dựng 

Ban chỉ huy quân sự huyện
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17
Dự án bảo tồn thiên nhiên khu Đảo Cò 

(mở rộng)
UBND huyện 33.700 33.200 Xã Chi Lăng Nam

Quyết định số 3204/QĐ-UBND ngày 

07/11/2016 về việc phê duyệt nghiên cứu khả thi 

đầu tư xây dựng công trình: Xây dựng hạ tầng 

kỹ thuật khu du lịch và bảo tồn sinh thái Đảo 

Cò, xã Chi Lăng Nam, huyện Thanh Miện và 

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

539/QĐ-UBND ngày 02/2/2018 của UBND 

huyện

18
Điểm dân cư mới thôn Chỉ Trung, thôn 

Phí Thanh Xã khu Dầm Đê
UBND xã 10.200 10.000 Xã Lê Hồng

Quyết định số 317/QĐ-UBND ngày 29/3/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết; Quyết định số 868/QĐ-

UBND ngày 30/9/2016 của UBND huyện Thanh 

Miện về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây 

dựng (2,15 ha)

19 Khu dân cư mới phía Nam chợ Neo UBND huyện 79.000 70.000 TT Thanh Miện

Quyết định số 3398/QĐ-UBND tỉnh Hải Dương 

về quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư chợ 

Neo. Nằm trong QH chung XD thị trấn theo kết 

luận của ban thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo 

số 369/TB-TU ngày 14/11/2016. Đấu giá QSDĐ 

chỉnh trang khu đô thị

20
Xây dựng điểm dân cư mới TT Thanh 

Miện (Hùng Sơn) thôn Triệu Nội 
UBND TT 42.900 32.500 TT Thanh Miện

Quyết định số 859/QĐ-UBND ngày 26/9/2016 

của UBND huyện Thanh Miện về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư 

mới thôn Triệu Nội, xã Hùng Sơn, huyện Thanh 

Miện. Đấu giá QSDĐ để tạo nguồn vốn XD 

nông thôn mới
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(m
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21
Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Cao Thắng
UBND xã 13.000 12.000 Xã Cao Thắng

 Quyết định số 692/QĐ-UBND ngày 12/8/2016 

về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng và 

mở rộng Trụ sở Đảng ủy - HĐND - UBND xã 

Cao Thắng huyện Thanh Miện. Doanh nghiệp 

ứng vốn trước để xây dựng 

22
Mở rộng trụ sở làm việc Đảng ủy - 

HĐND - UBND xã Tứ Cường
UBND xã 300 200 Xã Tứ Cường

Quyết định số 833/QĐ-UBND ngày 21/9/2016 

phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 

(doanh nghiệp ứng vốn trước để xây dựng)

23
Xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây 

dựng Thêm Nhung

Hộ kinh doanh

Thêm Nhung
5.000 4.900 Xã Thanh Tùng

Quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư số 

688/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 của UBND 

huyện Thanh Miện

24
Xây dựng cơ sở kinh doanh vật liệu xây 

dựng Tuất Mơ

Hộ kinh doanh

Tuất Mơ
5.000 4.800 Xã Thanh Tùng

Quyết định số 396/Quyết định -UBND Ngày 

08/5/2020 Về việc quyết định chủ trương đầu tư 

dự án cơ sở kinh doanh vật liệu xây dựng Tuất 

Mơ; Quyết định số 1042/QĐ-UBND về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng cơ sở kinh 

doanh vật liệu xây dựng Tuất Mơ

25
Cơ sở kinh doanh dịch vụ thương mại 

tổng hợp Hùng Sơn HD

Công ty Hùng 

Sơn HD
10.000 9.000 TT Thanh Miện

Quyết định số 3086 ngày 14/10/2020 về việc 

Quyết định chủ trương đầu tư

26 Tổng hợp dịch vụ Thương Mại UBND huyện 21.500 18.700 Xã Ngũ Hùng

Thông báo số 74-TB/HU ngày 16/12/2020 thông 

báo ý kiến của ban thường vụ huyện ủy về dự án 

đầu tư của các hộ kinh doanh tại điểm sản xuất 

kinh doanh trong quy hoạch xây dựng nông thôn 

mới xã Ngũ Hùng
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27
Xây dựng Điểm dân cư tái định cư 

GPMB đường Bắc - Nam
UBND huyện 4.000 3.500 Xã Hồng Quang

Quyết định số 403/QĐ-UBND ngày 28 tháng 01 

năm 2022 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương 

về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi 

Dự án đầu tư xây dựng đường trục Bắc - Nam 

huyện Thanh Miện (giai đoạn 1)

28

Trụ sở nhà máy kinh doanh nước sạch số

9 (Di chuyển ra vị trí mới để GPMB

đường vành đai phía Đông Bắc thị trấn

Thanh Miện, huyện Thanh Miện)

Công ty Kinh 

doanh nước sạch 

Hải Dương

3.000 3.000 Thị trấn Thanh Miện

Quyết định số 3681/QĐ-UBND ngày 

10/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương Về việc 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện 

Thanh Miện

29
Xây dựng cơ sở sấy lúa, kho lưu trữ thóc 

Ái Huyền

Hộ kinh doanh Ái 

Huyền
5.000 4.900 Xã Ngũ Hùng

Quyết định số 689/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 

của UBND huyện về việc phê duyệt chủ trương 

đầu tư

X Huyện Tứ Kỳ 31 412.705 297.678 0

1 Công trình quốc phòng Bộ CHQS 8.000 6.700 Xã Chí Minh

Văn bản số 3037/BCH-TM ngày 20/9/2019 của 

Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Hải Dương về việc 

đăng ký nhu cầu sử dụng đất

2
Dự án đầu tư Nhà máy sản xuất dây dẫn 

điện ô tô WOOJIN A&T VINA

Công ty TNHH  

WOOJIN A&T 

Vina

18.214 17.107 Xã Minh Đức

Quyết định số 797/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 

của UBND tỉnh Quyết định chấp thuận điều 

chỉnh chủ trương đầu tư dự án.

3
Mở rộng đường giao thôn liên thôn Mỗ 

Đoạn - Nghĩa Dũng

UBND xã 

Đại Sơn
5.000 2.000 Xã Đại Sơn

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

4

Xây dựng thay thế cống Dừa A 

(2500m2); thay thế cống Hà Hải (2500 

m2), huyện Tứ Kỳ

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
5.000 2.000 Xã Văn Tố

Văn bản số 62/TTg-QHQT ngày 19/01/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt đề xuất 

dự án Quản lý tổng hợp rủi ro lũ lụt thích ứng 

biến đổi khí hậu; Vay vốn ADB
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5
Dự án Cải tạo, nâng cấp đường tỉnh 391 

đoạn từ Km24+600-Km28+400

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
38.000 1.000

Xã Cộng Lạc, 

Xã Quang Trung, 

Xã Nguyên Giáp

Nghị quyét số 09/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 

của HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

6

Dự án nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 

391 đoạn từ thành phố Hải Dương đến 

trục Đông - Tây, tỉnh Hải Dương

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
90.000 70.000

Xã Quang Phục,

Thị trấn Tứ Kỳ

Nghị quyét số 08/NQ-HĐND ngày 29/4/2022 

của HĐND tỉnh Về việc quyết định chủ trương 

đầu tư dự án

7

Xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm 

Giàng, Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia Lộc - tỉnh 

Hải Dương trên địa bàn huyện Tứ Kỳ

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
3.500 1.000 Xã Dân Chủ

Quyết định số 3866/QĐ-UBND, 23/12/2016 về 

việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công 

trình: xây dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng 

thủy sản tập trung tại các huyện Cẩm Giàng, 

Kinh Môn, Tứ Kỳ, Gia lộc tỉnh Hải Dương; 

Nghị quyết số 20/NQ-HĐND, 12/7/2021 về việc 

quyết định điều chỉnh chủ trương dự án xây 

dựng cơ sở hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập 

trung tại các huyện Cẩm Giàng, Kinh Môn, Tứ 

Kỳ, Gia Lộc tỉnh Hải Dương;

8
Xây dựng Tuyến đê Tả Luộc từ

K42+450-K44+700

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
10.500 9.500

Xã Hà Kỳ, 

Xã Hà Thanh

Quyết định số 3225/QĐ-BNN-PCTT, 25/8/2022 

phê duyệt Báo cáo nghiên cứu

khả thi dự án

9
Nhà văn hóa + sân thể thao thôn Đội 

Trung

UBND xã 

Đại Hợp
1.200 1.000 Xã Đại Hợp

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

10

Mở rộng trường tiểu học xã Tân Kỳ 

2700 m2; trường mầm non xã Tân Kỳ 

7000 m2

UBND xã 

Tân Kỳ
9.700 8.100 Xã Tân Kỳ

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023
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11 Mở rộng trường tiểu học xã Quang Trung
UBND xã 

Quang Trung
4.200 3.800 Xã Quang Trung

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

12 Mở rộng trường mầm non xã An Thanh
UBND xã 

An Thanh
5.000 4.400 Xã An Thanh

Quyết định số 2884/QĐ-UBND ngày 05/8/2022 

của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt lập 

nhiệm vụ thiết kế quy hoạch chi tiết xây dựng 

trường mầm non xã An Thanh

13 Mở rộng trường mầm non xã Tiên Động
UBND xã 

Tiên Động
4.000 3.500 Xã Tiên Động

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

14

Sân vận động trung tâm xã Đại Hợp

12000 m2; Nhà thi đấu đa năng + bể bơi

3000 m2

UBND xã 

Đại Hợp
15.000 12.000 Xã Đại Hợp

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

15 Đường dây và TBA 110KV huyện Tứ Kỳ
Tổng công ty 

điện lực miền Bắc
10.200 10.100

Xã Ngọc Kỳ; 

Xã Hưng Đạo; 

Xã Tái Sơn

 Văn bản số 975/VP ngày 12/4/2022 của UBND 

tỉnh Hải Dương về việc hướng dẫn tuyến đường 

dây và vị trí TBA 110KV Tứ Kỳ; Quyết định số 

2204/QĐ-EVNNPC ngày 12/7/2022 của Tổng 

công ty điện lực miền Bắc về phê duyệt Dự án 

đường dây và TBA 100kV Tứ Kỳ

16
Lắp đặt MBA T2 trạm 110kV Nguyên 

Giáp

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

200 150
Xã Nguyên Giáp; Xã 

Quang Trung

Quyết định phê duyệt dự án số 798/QĐ-PCHD 

ngày 07/3/2022
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17

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối phía Nam huyện Tứ Kỳ 

năm 2023 (1.500 m2); đường dây trung 

thế và các TBA phân phối phía Tây 

huyện Tứ Kỳ năm 2023 (1.500 m2); 

Xuất tuyên trung áp sau TBA 110kV Tứ 

Kỳ (1.100 m2); Cải tạo lưới điện hạ thế 

các huyện Gia Lộc, Tứ Kỳ, Ninh Giang 

năm 2023 (1.200 m2); các công trình 

điện năng trên địa bàn huyện Tứ Kỳ 

(5.000 m2).

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

10.300 6.600 Các xã, thị trấn

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2023

18
Mở rông nghĩa trang nhân dân thôn Kim

Tân, thôn Mỹ

UBND xã 

Quảng Nghiệp
4.000 3.500 Xã Quảng Nghiệp

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

19 Xây dựng chợ Yên mới TT Tứ Kỳ
UBND TT 

Tứ Kỳ
14.500 12.200 TT Tứ Kỳ

Nghị quyết số 13/NQ-HĐND ngày 07/7/2022 

của HĐND huyện Tứ Kỳ về Dự kiến kế hoạch 

đầu tư công năm 2023

20 Điểm dân cư mới thôn Hà Hải, xã Hà Kỳ
UBND huyện Tứ 

Kỳ
9.000 5.000 Xã Hà Kỳ

Quyết định số 3560/UBND ngày 13/11/2019 

của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt 

nhiệm vụ thiết kế lập quy hoạch chi tiết xây 

dựng điểm dân cư mới

21
Điểm dân cư mới xã Ngọc Kỳ

UBND huyện 17.000 9.100 Xã Ngọc Kỳ

Quyết định số 3210/QĐ-UBND ngày31/8/2018 

của UBND huyện Tứ Kỳ  v/v phê duyệt QH chi 

tiết XD điểm dân cư mới  xã Ngọc Kỳ của 

UBND huyện Tứ Kỳ

22
Điểm dân cư mới xã Công Lạc 

(phần còn lại)
UBND huyện 3.500 1.500 Xã Cộng Lạc

Quyết định số 2281 ngày 27/7/2018 của UBND 

huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt QHCT xây dựng 

điểm dân cư mới 

xã Cộng Lạc 
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23
Mở rộng trụ sở Đảng ủy - HĐND xã 

(XD trụ sở CA xã)

UBND xã 

An Thanh
1.500 1.000 Xã An Thanh

Quyết định số 3099/QĐ-UBND ngày 30/8/2022 

của UBND huyện Tứ Kỳ về việc phê duyệt lập 

nhiệm vụ thiết kế điều chỉnh quy hoạch chi tiết 

xây dựng mở rộng trụ sở Đảng ủy - HĐND - 

UBND xã An Thanh

24

Dự án tổng hợp kinh doanh dịch vụ 

thương mại Minh Đức của công ty 

TNHH xăng dầu Minh Đức HD (Giáp 

ĐT 392)

 Công ty TNHH 

xăng dầu Minh 

Đức HD

27.000 25.000 Xã Minh Đức

Quyết định số 3299/QĐ-UBND ngày 

03/11/2020 của UBND tỉnh về phê duyệt chủ 

trương đầu tư dự án

25

Dự án xây dựng cơ sở chế biến, tiêu thụ 

sản phẩm nấm, nông sản theo quy mô 

công nghiệp tại xã Quang Phục - Công ty 

TNHH sản xuất thương mại - dịch vụ 

Huy Dương (Giáp công ty BBSun)

Công ty TNHH 

sản xuất thương 

mại - dịch vụ Huy 

Dương 

24.000 22.000  Xã Quang Phục

Quyết định chủ trương số 2113 ngày 24/7/2020 

của UBND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư dự 

án

26
Dự án cơ sở sản xuất, kinh doanh của

Công ty TNHH Văn Thành Đức HD

Công ty TNHH 

Văn Thành Đức 

HD

20.000 16.700 Xã Quang Phục
Quyết định số 2108/QĐ- HĐND ngày 24/7/2020 

của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

27
Dự án cơ sở ắp ráp gia công linh kiện 

điện tử Nhung Xuyến  

Công ty TNHH 

Nhung Xuyến
14.000 8.200 Xã Đại Sơn

Quyết định số 2109/QĐ- HĐND ngày 24/7/2020 

của UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư

28

Dự án nhà máy sản xuất nồi hơi Hưng 

Tiến Việt của công ty cơ nhiệt điện 

Hưng Tiến Việt

Công ty cơ nhiệt 

điện Hưng Tiến 

Việt

18.691 16.221 Xã Minh Đức
Quyết định chủ trương đầu tư số 2107/QĐ-

UBND ngày 24/7/2020 của UBND tỉnh
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29
Dự án Cơ sở gia công hàng may mặc 

NBG của Công ty Newbest Global VN

Công ty Newbest 

Global VN
17.300 14.300 Xã Dân Chủ

Quyết định số 1736/QĐ-UBND ngày 24/5/2022 

của UBND tỉnh Hải Dương về việc chấp thuận 

chủ trương đầu tư, đồng thời chấp thuận nhà đầu 

tư thực hiện Dự án Cơ sở gia công hàng may 

mặc NBG (điều chỉnh lần thứ nhất)

30

Điểm dân cư mới  thôn An Lại xã Dân 

Chủ ( giai đoạn 2)- tên cũ: điểm dân cư 

khu Đồng Mạc (giai đoạn2)

UBND huyện 1.200 1.200 Xã Dân Chủ

Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 

của Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương; Quyết 

định số1994/QĐ-UBND ngày 9/7/2018 của 

UBND huyện Tứ Kỳ v/v phê duyệt Quy hoạch 

chi tiết xây dựng điểm dân cư mới thôn An Lại 

xã Dân Chủ 

31 Chi cục thi hành án dân sự huyện Tứ Kỳ UBND huyện 3.000 2.800 TT Tứ Kỳ

 Quyết định số 930/QĐ-BTP ngày 03/6/2021 

của Bộ Tư pháp V/v phê duyệt chủ trương đầu 

tư Dự án: Đầu tư trụ sở cơ quan THADS giai 

đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hải Dương  

XI Thành phố Hải Dương 39 963.558 520.654 0

1
Xây dựng công trình quốc phòng khu 

vực phòng thủ (4 điểm)

Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh
28.800 28.800 P. Thạch Khôi

 Quy hoạch thế trận quân sự KVPT 

huyện giai đoạn 2012-2020 

2 Trụ sở công an xã Quyết Thắng
Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
1.100 1.100 Xã Quyết Thắng

Nghị quyết HĐND xã Quyết Thắng khóa XXII 

nhiệm kỳ 2021-2026

3 Trụ sở công an phường Tân Hưng
Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
1.000 900 P. Tân Hưng

Tờ trình số 20/TTr-UBND ngày 16/11/2021 của 

UBND phường Tân Hưng về việc đề nghị Chấp 

thuận chủ trương lập dự án quy hoạch xây dựng 

trụ sở công an phường Tân Hưng;
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4
Xây dựng, cải tạo một số tuyến đường 

thuộc phường Ái Quốc, P. Tân Hưng
UBND thành phố 7.000 3.000

P. Ái Quốc; P. Tân 

Hưng

Nghị quyết số 03/NQ-HĐND ngày 26/7/2018; 

Nghị quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 

của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công 

năm 2019; Quyết định phê duyệt chủ trương số 

1868/QĐ-UBND ngày 05/72018; Quyết định số 

2895/QĐ-UBND ngày 25/10/2018 về việc phê 

duyệt nội dung Báo cáo KTKT 

5

Cải tạo, nâng cấp đường liên xã thuộc 

phường Ái Quốc (đoạn từ thôn Ngọc Trì, 

P,Ái Quốc đi Cộng Hòa, huyện Nam 

Sách)

UBND 

thành phố
3.000 3.000 P. Ái Quốc

Nghị Quyết số 04/NQ-HĐND ngày 26/7/2018 

của HĐND thành phố về kế hoạch đầu tư công 

năm 2019; Quyết định số 2895/QĐ-UBND ngày 

25/10/2018 về việc phê duyệt nội dung Báo cáo 

KTKT 

6
Mở rộng nâng cấp đường Thạch Khôi- 

Liên Hồng

UBND 

thành phố
5.200 1.300 Xã Liên Hồng

Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 

04/10/2018 của UBND huyện về việc phê duyệt 

báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình: Cải tạo, nâng cấp đường huyện Thạch 

Khôi- Liên Hồng đoạn từ trường THCS Liên 

Hồng đến ngã tư Đồng Lại (km 1+022,20-

Km1+948,95); Quyết định số 5921/QĐ-UBND 

ngày 28/12/2018 của UBND huyện về việc phê 

duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật điều chỉnh bổ 

sung

7 Cải tạo, nâng cấp đường trục xã UBND xã 5.000 5.000 Xã Liên Hồng
Công trình thực hiện xây dựng nông thôn mới 

nâng cao

8 Nhà văn hóa Khu 9 UBND phường 300 300 P. Thanh Bình
Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến

 năm 2030 
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9

Dự án Trung tâm dịch vụ dinh dưỡng và 

sức khỏe công nghệ cao - The Sun Hải 

Dương

Công ty Cổ phần  

dinh dưỡng và 

sức khỏe The Sun

32.000 29.000 Xã Liên Hồng

 Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 

của UBND tỉnh về Chấp thuận điều chỉnh chủ 

trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư 

thực hiện dự án

10
Dự án Trung tâm điều trị cột sống và 

chấn thương chỉnh hình

Công ty TNHH 

thương mại dịch 

vụ y tế HMG Việt 

Nam

29.000 28.500 Xã Liên Hồng
 Quyết định số 1888/QĐ-UBND ngày 07/7/2022 

của UBND tỉnh về Chủ trương đầu tư dự án

11 Trạm y tế phường Việt Hòa UBND phường 1.200 1.200 P. Việt Hòa

Chương trình mục tiêu chỉnh trang, hoàn thiện 

hệ thống hạ tầng đô thị; nguồn vốn từ đấu giá 

đất các khu và tiền thu từ đất công điền bị thu 

hồi năm 2022

12
Xây dựng nhà đa năng trường THCS 

Ngọc Châu

Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
2.400 2.000 P. Ngọc Châu

Quyết định số 2927/QĐ-UBND ngày 

29/10/2018 về việc phê duyệt nội dung Báo cáo 

KTKT; Thông báo thu hồi đất số 770/TB-

UBND ngày 03/10/2018 của UBND thành phố

13

Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp 

khu vực thành phố Hải Dương - tỉnh Hải 

Dương

Công ty 

TNHH MTV 

Điện lực Hải 

Dương

500 250 Xã Gia Xuyên
Quyết định phê duyệt phê duyệt TKBVTC số 

1537/QĐ-BCT ngày 7/5/2018

14

Nâng cao hiệu quả lưới điện trung hạ áp 

khu vực thành phố Hải Dương - tỉnh Hải 

Dương

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

66 24 Xã Ngọc Sơn
Quyết định phê duyệt phê duyệt TKBVTC số 

1537/QĐ-BCT ngày 7/5/2018
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15

XâChuyển lộ 370E8.1 nhánh đo đếm 40-

1 sang cấp điện áp 22kV và xây dựng 

mới đường dây 22kV liên lạc nhánh 22 

Tây Nam Cường lộ 488E8.1 và nhánh 

An Phú lộ 485E8.1 (480 m2); Xây dựng 

đường dây trung thế và các TBA phân 

phối phía Đông thành phố Hải Dương 

năm 2023 (1.200 m2); ĐZ trung thế và 

các TBA phân phối phía Tây thành phố 

Hải Dương năm 2023 (1.400 m2); Cải 

tạo ĐZ 371E8.15 từ cột 150 đến cột 156, 

ĐZ 377E8.22 nhánh đi TGKTA, ĐZ 

374E8.13 từ cột 32A đến cột 39 (75 

m2); các công trình điện năng trên địa 

bàn TP Hải Dương (5.000 m2)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

7.600 4.000 Các xã, phường

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2023

16 Dự án khu đô thị mới phía bắc Cầu Hàn 

Liên danh Licogi 

18-Licogi 18,6 - 

Licogi 18,1

88.400 10.700 xã An Thượng

Quyết định số 2108/QĐ-UBND ngày 01/8/2016 

của UBND tỉnh về việc phê duyệt QHCT xây 

dựng khu đô thị mới Bắc Cầu Hàn (phân khu 1) 

tỷ lệ 1/500; Quyết định số 798/QĐ-UBND ngày 

12/3/2018 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 

điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng khu đô 

thị mới Bắc Cầu Hàn (phân khu 1), tỷ lệ 1/500; 

Thông báo thu hồi đất số 725/TB-UBND ngày 

30/8/2019 của UBND thành phố (giai đoạn 1)

17 Điểm dân cư Hoàng Xá 2 UBND xã 3.000 1.800 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Hải Dương
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18 Khu dân cư mới Đoàn Kết (Hoàng Xá 3) UBND xã 1.000 400 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Hải Dương

19 Dự án Khu dân cư đô thị Nam Cầu Hàn
Công ty TNHH 

MTV F One Land
129.300 41.000

P. Việt Hòa;

 P. Cẩm Thượng

Giấy chứng nhận đầu tư số 04121000760 ngày 

27/4/2015 của UBND tỉnh; Quyết định số 

2218/QĐ-UBND ngày 02/7/2019 của UBND 

tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh QHCT xây 

dựng tỷ lệ 1/500; Quyết định số 1373/QĐ-

UBND ngày 29/5/2020 của UBND tỉnh Hải 

Dương về việc chấp thuận đầu tư Dự án

20 Khu đô thị Việt Hòa - Thanh Bình 

Công ty TNHH 

tập đoàn Quang 

Giáp 

183.000 66.200

P. Thanh Bình; P. 

Cẩm Thượng; P. 

Việt Hòa

Quyết định số 3602/QĐ-UBND ngày 

01/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương VV phê 

duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự 

án; Quyết định số 3976/QĐ-UBND ngày 

20/12/2017 của UBND tỉnh Hải Dương về phê 

duyệt QHCT xây dựng KĐT Việt Hòa - Thanh 

Bình tỷ lệ 1/500

21

Dự án khu Đô thị Phú Quý (Goldenland) 

(Tổng dự án 87,8 ha, giai đoạn 1 là 

52,63 ha 

Liên danh Công 

ty TNHH tập 

đoàn Quang Giáp 

và Công ty 

TNHH Đức 

Dương

57.900 43.000
P. Tân Hưng, 

P. Thạch Khôi

Quyết định số 3768/QĐ-UBND ngày 

12/10/2018 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

quyết định chủ trương đầu tư Dự án Khu đô thị 

Phú Quý (Goldenland), thành phố Hải Dương 

(giai đoạn 1); phê duyệt điều chỉnh tại Quyết 

định số 1199/QĐ-UBND ngày 08/5/2020; Quyết 

định số 796/QĐ-UBND ngày 12/4/2022 của 

UBND tỉnh về việc điều chỉnh dự án đầu tư xây 

dựng
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22

Dự án đầu tư xây dựng khu dân cư, dịch 

vụ thương mại (tại vị trí quy hoạch làng 

nghề mộc Đức Minh) 

Liên danh công ty 

CP tập đoàn bất 

động sản Hải 

Hưng - CTCP 

Thanh Bình Hà 

Nội

19.400 19.400 P. Thanh Bình

 Quyết định số 1311/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 

của UBND tỉnh Về việc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà đầu tư thực 

hiện dự án

23 Khu tái định cư Ngọc Châu
Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
16.900 2.000 P. Ngọc Châu

Quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng số 

2228/QĐ-UBND ngày 28/9/2012 của UBND 

tỉnh Hải Dương

24
Xây dựng điểm dân cư Lễ Quán (trong 

đó: ODT 0,7 ha)
UBND phường 17.500 12.000 P. Thạch Khôi

Quyết định số 3497/QĐ-UBND ngày 

05/12/2018 của UBND TP về việc phê duyệt 

quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 điểm 

dân cư Lễ Quán, phường

 Thạch Khôi

25
Dự án khu dân cư Trần Nội, phường 

Thạch Khôi
UBND thành phố 49.500 45.000 P. Thạch Khôi

Công văn số 512/UBND-KHTC ngày 20/5/2019 

của UBND TP về việc lập đề xuất chủ trương và 

giao nhiệm vụ chủ đầu tư

26
Khu dân cư mới phía Tây thôn Trần Nội, 

phường Thạch Khôi

Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
10.000 9.000 P. Thạch Khôi

Kết luận số 21-KL/TU ngày 1/10/2019 của 

Thành ủy Hải Dương về chủ trương xây dựng 

nhà ở xã hội, các dự án tạo nguồn theo Đề án 

1200/ĐA-UBND ngày 20/12/2013 của UBND 

thành phố

27
Hạ tầng kỹ thuật khu tái định cư đường 

gom ven QL5A 

Ban QLDA khu 

tái định cư đường 

gom Quốc lộ 5

43.300 32.200 P. Tứ Minh

Nghị quyết số 12/NQ-HĐND ngày 20/7/2022 

của HĐND thành phố về việc điều chỉnh, bổ 

sung kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm 

2022 nguồn vốn ngân sách thành phố
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28
Chuyển mục đích sang đất ở khu 9

phường Tân Bình
UBND phường 1.600 1.600 P. Tân Bình

Quyết định số 4507/QĐ-UBND ngày 

31/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 

và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 thành phố 

Hải Dương

29 Mở rộng trụ sở UBND xã Liên Hồng UBND xã 6.000 6.000 Xã Liên Hồng

Quyết định số 2689/QĐ-UBND  ngày 27/8/2018 

của UBND huyện về việc phê duyệt điều chỉnh 

quy hoạch chi tiết mở rộng trụ sở làm việc xã 

Liên Hồng

30

Dự án xây dựng bãi đỗ xe và dịch vụ kho 

bãi, vận tải hàng hóa Bách Việt của 

Công ty cổ phần Bách Việt Logistics

Công ty cổ phần 

Bách Việt 

Logistics

25.200 25.200 Xã Quyết Thắng

 Quyết định chủ trương đầu tư số 1459/QĐ-

UBND ngày 25/4/2019 của UBND tỉnh Hải 

Dương; Quyết định số 2592/QĐ-UBND ngày 

17/7/2019 của UBND huyện Thanh Hà về việc 

phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

31
Tổ hợp thương mại và kinh doanh nội 

thất xây dựng

Công ty TNHH 

đầu tư phát triển 

thương mại Hải 

Dương

12.000 9.200 P. Cẩm Thượng

Thông báo số 1521/TB-SKHĐT ngày 05/8/2021 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư về ý kiến liên ngành 

về hồ sơ đề xuất đầu tư dự án

32

Xây dựng khu dịch vụ thương mại tổng 

hợp, bao gồm: Nhà kho, cửa hàng, khu 

vui chơi giải trí của hộ kinh doanh Đào 

Văn Dũng

Hộ kinh doanh 

Đào Văn Dũng
5.000 4.987 Xã Quyết Thắng

 Quyết định số 3707/QĐ/UBND ngày 

21/10/2019 của UBND huyện Thanh Hà V/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu dịch vụ 

thương mại tổng hợp của Hộ kinh doanh Đào 

Văn Dũng

33

Dự án cơ sở kinh doanh nông sản an 

toàn và vật tư nông nghiệp công nghệ 

cao của hộ kinh doanh Nguyễn Thị Hoa

Hộ KD bà 

Nguyễn Thị Hoa 
5.000 4.970 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 3708/QĐ/UBND ngày 

21/10/2019 của UBND huyện Thanh Hà V/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cơ sở kinh 

doanh nông sản an toàn và vật tư nông nghiệp 

công nghệ cao của hộ kinh doanh Nguyễn Thị 

Hoa
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34

Dự án xây dựng khu kinh doanh giống 

cây trồng nông nghiệp, giống cây ăn quả 

đặc sản miền Bắc của hộ kinh doanh ông 

Nguyễn Mạnh Cường

Hộ KD ông 

Nguyễn Mạnh 

Cường

5.000 4.987 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 3706/QĐ/UBND ngày 

21/10/2019 của UBND huyện Thanh Hà V/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án xây dựng khu 

kinh doanh giống cây trồng nông nghiệp, giống 

cây ăn quả đặc sản miền bắc của hộ kinh doanh 

ông Nguyễn Mạnh Cường

35

Dự án cơ sở kinh doanh bao bì và 

thương mại tổng hợp của hộ kinh doanh 

bà Hà Thị Khuyên

Hộ KD bà Hà Thị 

Khuyên 
5.000 4.986 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 3709/QĐ/UBND ngày 

21/10/2019 của UBND huyện Thanh Hà V/v 

phê duyệt chủ trương đầu tư dự án cơ sở kinh 

doanh bao bì và thương mại tổng hợp của hộ 

kinh doanh bà Hà Thị Khuyên

36

Cơ sở gia công, lắp ráp và kinh doanh đồ 

gỗ nội thất, mỹ nghệ của hộ kinh doanh 

bà Quách Thị Thùy Linh

Hộ kinh doanh 

Quách Thùy Linh
12.000 10.500 Xã Quyết Thắng

Quyết định số 3197/QĐ-UBND ngày 18/9/2019 

của Ủy ban nhân dân huyện Thanh Hà về Quyết 

định chủ trương đầu tư Dự án Cơ sở gia công, 

lắp ráp và kinh doanh đồ gỗ nội thất, mỹ nghệ 

của hộ kinh doanh bà Quách Thị Thùy Linh tại 

xã Quyết Thắng

37  Tổ hợp kinh doanh thương mại Vũ Gia 
Công ty TNHH 

MTV Vũ Gia HD
35.000 27.300 Phường Việt Hòa

Thông báo số 741/TB-SKHĐT ngày 04/5/2021 

của Sở Kế hoạch đầu tư về ý kiến Liên ngành về 

hồ sơ đề xuất Dự án tổ hợp kinh doanh dịch vụ 

thương mại Vũ Gia của Công ty TNHH MTV 

Vũ Gia HD

38

Dự án Cơ sở trồng cây xanh đô thị và 

trồng cây ăn quả theo công nghệ cao tại 

phường Thạch Khôi của Công ty TNHH 

TMDV nông nghiệp Hà Anh

Công ty TNHH 

TMDV nông 

nghiệp Hà Anh

19.392 16.650 P Thạch Khôi

Quyết định số 3066/QĐ-UBND ngày 

09/10/2020 của UBND tỉnh Quyết định chủ 

trương đầu tư dự án Cơ sở trồng cây xanh đô thị 

và trồng cây ăn quả theo công nghệ cao
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39

Trồng cây dược liệu, cây công trình và 

nuôi trồng thủy sản (trong đó CLN 3,33 

ha; BHK 2,7 ha; NTS 2,87 ha) của Công 

ty cổ phần đầu tư Trung Nghĩa

Công ty cổ phần 

đầu tư Trung 

Nghĩa

89.000 13.200 P. Việt Hòa

 Thông báo số 150/TB-VP ngày 09/10/2019 của 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo kết luận của 

Chủ tịch UBND tỉnh về ủng hộ chủ trương đầu 

tư Dự án cơ sở trồng cây dược liệu, cây công 

trình và nuôi trồng thủy sản của Công ty cổ phần 

đầu tư Trung Nghĩa

XII Thành phố Chí Linh 32 861.750 489.054 13.500

1

Hạ tầng du lịch chùa Huyền Thiên, thị xã 

Chí Linh (nay là thành phố Chí Linh), 

tỉnh Hải Dương (giai đoạn 1)

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
35.000 25.000 P. Văn An

Quyết định số 1679/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND tỉnh Hải Dương về việc phê duyệt 

thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng 

công trình

2
Đường Khê Khẩu, Kênh Mai - Văn Đức 

(qua trạm giam Hoàng Tiến) -PT3

UBND TP 

Chí Linh
15.000 9.000 P. Văn Đức

Quyết định 1168/QĐ-UBND ngày 29/10/2018 

của UBND thị xã Chí Linh về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng

3

Dự án đầu tư xây dựng đường vào đền 

Kiếp Bạc (1/2 tuyến bên trái từ ngã ba 

An Lĩnh đến ngã ba đầu rồng

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
84.600 2.000 Xã Lê Lợi

 Thông báo số720-TB/TU ngày 20/5/2022 của 

Tỉnh Ủy Hải Dương về Kết luận của Ban thường 

vụ Tỉnh ủy về phương án triển khai dự án thành 

phần đầu tư xây dựng công trình đường vào khu 

di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc (đoạn từ QL 37 vào 

đường Kiếp Bạc)

4

Xây dựng mới cống trạm bơm Nhân Huệ 

tại K4+571, đê tả Thái Bình, thị xã Chí 

Linh

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
25.000 20.000 Xã Nhân Huệ

Quyết định số 3226/QĐ-BNN-PCTT, 25/8/2022 

của Bộ NNPTNN về phê duyệt báo cáo nghiên 

cứu khả thi
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5

Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) tỉnh Hải Dương -Hồ Hố Dầu 

5000 m2; Hồ Phú Lợi 12.500 m2; Hồ 

Bến Tắm Ngoài 17.000 m2; Hồ Nghè 

Lấm 8.000 m2; Hồ Chín Thượng 15.500 

m2; Hồ Lộc Đa 7.500 m2; Hồ Đá Trắng 

10.000 m2; Hồ Hố gỗ 8.500m2

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
42.500 15.000

P. Bến Tắm; 

P. Hoàng Tân; xã 

Bắc An; xã Lê Lợi

 Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 

09/11/2015 V/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) do ngân hàng Thế giới tài trợ

6
Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) tỉnh Hải Dương -Hồ Hố Gỗ

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
8.500 8.500 Xã Lê Lợi

Quyết định số 4638/QĐ-BNN-HTQT ngày 

09/11/2015 V/v phê duyệt Báo cáo nghiên cứu 

khả thi dự án "Sửa chữa và nâng cao an toàn đập 

(WB8) do ngân hàng Thế giới tài trợ

7

Xử lý cấp bách cống Vạn Thắng tại 

K17+478 đê tả sông Kinh Thầy, thành 

phố Chí Linh

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
2.500 2.500 P. Tân Dân

Văn bản số 5732/BNN-PCTT ngày 08/8/2019 

V/v đề nghị kiểm tra, ra soát các vị trí đê điều 

xung yếu và sắp xếp thứ tự ưu tiên các dự án cần 

gia cố cấp bách

8
Mở rộng, cải tạo, nâng cấp kênh Đồng 

Đỗ thuộc khu vực Cầu Thông

UBND Phường 

Cổ Thành
12.000 12.000 P. Cổ Thành

Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 08/9/2019 

của UBND phường Cổ Thành về việc phê duyệt 

Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công 

trình mở rộng, cải tạo, năng cấp kênh Đồng Đỗ 

thuộc khu vực 

Cầu Thông

9
Xây dựng Trạm bơm Vạn Thắng, thành 

phố Chí Linh

BQLĐTXD

tỉnh Hải Dương
25.000 5.000 P. Tân Dân

Nghị quyết số 59/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 

của UBND tỉnh Hải Dương v/v Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn vốn ngân sách địa phương 5 năm 

2021 - 2025 tỉnh Hải Dương
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2
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10
Trung tâm Văn hóa thể thao KDC Nhân 

Hưng

UBND Phường 

Chí Minh
7.000 6.000 P. Chí Minh

Quyết định số 1670/QĐ-UBND ngày 14/5/2019 

của UBND thành phố Chí Linh về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 

11 Nhà văn hóa Đáp Khê
UBND Xã 

Nhân Huệ
2.500 2.000 Xã Nhân Huệ

Công trình xây dựng nông thôn mới nâng cao; 

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030

12
Trung tâm Văn hóa thể thao KDC Kênh 

Mai

UBND Phường 

Văn Đức
6.000 5.800 P. Văn Đức

Quyết định số 928/QĐ-UBND ngày 08/8/2019 

của UBND thành phố Chí Linh về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng Trung tâm 

Văn hóa thể thao KDC Kênh Mai

13
Mở rộng và cải tạo lưới điện trung hạ áp 

tỉnh Hải Dương (JICA)

Tổng công ty 

Điện lực Miền 

Bắc

1.100 600

P. Phả Lại, P Văn 

An, xã Hưng Đạo, xã 

Lê Lợi, xã Bắc An, P 

Bến Tắm

Quyết định phê duyệt  số 1497/QĐ-BCT ngày 

28/5/2021 của Bộ Công Thương

14

Xây dựng đường dây trung thế và các 

TBA phân phối thành phố Chí Linh năm 

2022 - Giai đoạn 2

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

400 400

P. An Lạc, P. Bến 

Tắm, P Phả Lại, P. 

Văn Đức, P Cộng 

Hòa, P Tân Dân, xã 

Hưng Đạo

Quyết định phê duyệt dự án số 5413/QĐ-PCHD 

ngày 14/10/2021
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15

Xây dựng mới các lộ xuất tuyến sau 

TBA 110kV Cộng Hòa 2 (600 m2); 

đường dây 22kV cấp điện cho KCN 

Cộng Hòa - giai đoạn 2 (100 m2); Cải 

tạo và nâng cấp đường dây lộ 473E8.5 

(100 m2); Xây dựng mới các lộ xuất 

tuyến 22kV từ trạm 110kV Nam sách đi 

Chí Linh (200 m2); đường dây trung thế 

và các TBA phân phối phía Tây thành 

phố Chí Linh năm 2023 (2.000 m2); 

đường dây trung thế và các TBA phân 

phối phía Đông thành phố Chí Linh năm 

2023 (2.200 m2); Cải tạo lưới điện hạ 

thế Thành Phố Chí Linh và thị xã Kinh 

Môn năm 2023 (1.000 m2); các công 

trình điện năng trên địa bàn TP Chí Linh 

(7.500 m2)

Công ty TNHH 

MTV Điện lực 

Hải Dương

13.700 6.600 Các xã, phường

Quyết định số 2785/QĐ-PCHD ngày 06/7/2022 

của Giám đốc Công ty TNHH MTV Điện lực 

Hải Dương Về việc tạm giao kế hoạch ĐTXD 

và CBĐT năm 2023

16 Đường dây và TBA 110kV Cộng Hòa 2

Tổng công ty 

Điện lực Miền 

Bắc

8.000 600 P. Cộng Hòa
Quyết định số 1479/QĐ-EVNNPC ngày 

28/6/2022 về việc phê duyệt dự án đầu tư

17

Bãi rác thải tập trung phường Bến Tắm 

20.000 m2; Hoàng Tân 10.000 m2; Thái 

Học 5.000 m2; Tân Dân 10.000 m2; An 

Lạc 19.000 m2; xã Bắc An 15.000 m2; 

xã Hưng Đạo 20.000 m2

UBND 

Phường, xã
99.000 56.500 Các xã, phường

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 

của HĐND thành phố Chí Linh v/v phân bổ chỉ 

tiêu và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

ngân sách thành phố năm 2022

18
Mở rộng bãi rác thải sinh hoạt phường 

Phả Lại

UBND Phường 

Phả Lại
13.500 13.500 P. Phả Lại

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/07/2022 

của HĐND thành phố Chí Linh v/v phân bổ chỉ 

tiêu và điều chỉnh kế hoạch vốn đầu tư công 

ngân sách thành phố năm 2022
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2
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19 Xây dựng chợ Vĩnh Đại
UBND phường 

Văn Đức
11.000 9.500 P. Văn Đức

Quyết định phê duyệt quy hoạch chi tiết số 

494/QĐ-UBND ngày 22/6/2018 của UBND thị 

xã Chí Linh

20 Khu dân cư thôn Phượng Sơn 
UBND Xã 

Hưng Đạo
18.000 4.000 Xã Hưng Đạo

Quyết định số 678/QĐ-UBND ngày 10/6/2019 

của UBND thành phố Chí Linh về việc phê 

duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng

21

 Khu nhà ở dân cư mới phố Lôi Động, 

phường Cộng Hòa - Công ty SXVLXD 

Chí Linh  

UBND TP 

Chí Linh
65.000 30.000 P. Cộng Hòa

Phù hợp quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030

22
 Điểm dân cư số 3  (Bến Ủi - Cừ Đá), 

Vĩnh Đại 

UBND Phường 

Văn Đức
10.000 9.000 P. Văn Đức

Quyết định số 668/QĐ_UBND ngày 10/6/2019 

của UBND tp Chí Linh về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiếtXD điểm dân cư số 3, Vĩnh Đại 1

23  Điểm dân cư số 2 Chiêm Bầu, Khê Khẩu  
UBND Phường 

Văn Đức
1.800 1.800 P. Văn Đức

Quyết định số 800/QĐ_UBND ngày 15/7/2019 

của UBND tp Chí Linh về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiếtXD điểm dân cư số 2 Chiêm Bầu

24  Điểm dân cư số 3, Khê Khẩu  
UBND Phường 

Văn Đức
1.500 1.500 P. Văn Đức

Quyết định số 695/QĐ_UBND ngày 19/6/2019 

của UBND tp Chí Linh về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiếtXD điểm dân cư số 3 Khê Khẩu

25  Điểm dân cư số 1 Vĩnh Long 
UBND Phường 

Văn Đức
5.000 2.500 P. Văn Đức

Quyết định số 899/QĐ_UBND ngày 05/8/2019 

của UBND tp Chí Linh về việc phê duyệt quy 

hoạch chi tiếtXD Điểm dân cư số 1 Vĩnh Long
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26
Khu nuôi trồng thủy sản và du lịch, dịch

vụ tổng hợp Sông Quê

UBND TP 

Chí Linh
125.500 84.200 Xã Lê Lợi

Thông báo số 1758-TB/TU ngày 25/5/2020 của 

UBND tỉnh Hải Dương về kết luận của ban 

thường vụ tỉnh ủy về đề xuất chấp thuận chủ 

trương và thực hiện dự án Khu du lịch Sông 

Quê tại xã Lê Lợi, thành phố Chí Linh của Công 

ty cổ phần du lịch và dịch vụ Sông Quê

27

Trạm xử lý nước sạch - hệ thống cấp

nước; Công trình thu - Hệ thống cấp

nước sạch, xã Đồng Lạc, thị xã Chí Linh

Công ty cổ phần 

KDNS Hải Dương
1.500 1.500 P. Đồng Lạc

Quyết định số 118/QĐ-UBND ngày 03/3/2015 

Về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết trạm xử lý 

nước sạch 

28
Dự án đầu tư nhà máy chế biến nông,

lâm sản Văn Đức

Công ty TNHH 

SX, TM & XNK 

Nông, Lâm sản 

Văn Đức

32.950 29.554 Phường Văn Đức

Công văn số 738/UBND-TCKH của UBND 

thành phố Chí Linh ngày 23/9/2022 về việc 

tham gia ý kiến đối với đề xuất dự án đầu tư nhà 

máy chế biến nông, lâm sản 

Văn Đức

29

Dự án cơ sở trồng rau sạch và nuôi trồng

thủy sản (Công ty cổ phần XD và TM

Quỳnh Giang)

Công ty cổ phần 

XD và TM 

Quỳnh Giang

89.200 75.000 Xã Hưng Đạo
Quyết định số1270/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 

của UBND tỉnh Hải Dương

30
Trang trại tổng hợp thủy sản chất lượng

cao (ông Trần Đình)

Hộ KD ông 

Trần Đình
33.000 30.000 P. Tân Dân

Thông báo kết luận của ban thường vụ Thành ủy 

số 1177-TB/Tu ngày 05/4/2019
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31

Dự án xây dựng cầu Tân An và đường

dẫn (đường nối dài Cầu Hàn đến Quốc

Lộ 18, kết nối thành phố Hải Dương -

Nam Sách - Chí Linh - Bổ sung diện tích)

Ban QLDA đầu 

tư XD thành phố
45.000 15.000

Phường Chí Minh, 

phường Văn An

 Quyết định số 3889/QĐ-UBND ngày 

29/12/2021 của UBND tỉnh Hải Dương về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước nằm trong kế hoạch 

đầu tư công năm 2022; Nghị quyết số 21/NQ-

HĐND ngày 12/7/2022 của HĐND tỉnh về bổ 

sung và phân bổ vốn tăng thu, vốn tiết kiệm chi 

ngân sách tỉnh năm 2021 chuyển sang năm 2022 

vào kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách địa 

phương 5 năm 2021-2025 và kế hoạch năm 

2022; phân bổ lần 1 vốn phân bổ chi tiết sau và 

vốn dự phòng (5%) nguồn ngân sách địa phương 

5 năm 2021-2025

32
Khu nuôi trồng thủy sản Bích Thủy,

phường Văn Đức

Nguyễn Trung 

Thành
21.000 18.000 P. Văn Đức

 Quyết định số 5233/QĐ-UBND ngày 

28/12/2021 của Chủ tịch UBND thành phố Chí 

Linh về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

ĐTXD khu nuôi trồng thủy sản Bích Thủy, 

phường Văn Đức; QĐ số 327/QĐ-UBND ngày 

20/01/2022 của UBND thành phố Chí Linh về 

việc phê duyệt quy hoạch chi tiết khu nuôi trồng 

thủy sản Bích Thủy, phường Văn Đức

368 8.249.471 5.978.114 13.500TỔNG
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