DANH MỤC CÁC DỰ ÁN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CAI LẬY GIAI ĐOẠN 2020 - 2021 (cập nhật đến ngày 30/9/2020)
ĐVT: triệu đồng

Kinh phí
STT Tên công trình, dự án đầu tư
(dự kiến)
Đường Bình Phú - Bình
1 Thạnh (Đường huyện 65)

2

Trường Tiểu học Tân Phong
2 (xây mới 15 phòng)

Tuyến đê Đông sông Bà Trà
thuộc ô bao Bà Trà - Mỹ
Long (CL12) xã Mỹ Long,
3 huyện Cai Lậy
Đài phát thanh truyền hình
4 huyện Cai Lậy

Mục tiêu chính

8

Trường Tiểu học Phú
Cường 1: Ấp 5A, Phú
9 Cường

Loại dự
án

Đầu tư xây dựng mới tuyến đường huyện 65 phục vụ Giao
Nhóm C
giao thông thông suốt, thuận tiện
thông
Xây dựng 15 phòng học mới cho các em học sinh có
14.447 đủ phòng học và cơ sở vật chất phục vụ tốt hơn cho Dân dụng Nhóm C
việc học tập
48.013

8.412

Xây dựng tuyến đê phục vụ hoạt động thủy lợi nội
đồng

Xây dựng Trụ sở làm việc, cơ sở thông tin, truyền
thông cho huyện Cai Lậy
Xây dựng ngôi trường khang trang, tiện nghi cơ sở
Trường mầm non Phú Nhuận 21.431 vật chất đầy đủ phục vụ học tập và vui chơi của các
em thiếu nhi
5
Xây dựng mới đường vào trường phục vụ tốt hơn
Đường vào trường tiểu học
2.500 nhu cầu đi lại của người dân địa phương và việc đi
Tân Phong 2
alij học tập của học sinh
6
Đầu tư xây dựng mới tuyến đường huyện 65 phục vụ
Đường Đông kênh 9 ấp 2,3, xã Mỹ7000
Thành
giao
Bắc
thông thông suốt, thuận tiện chuẩn bị ra mắt xã
nông thôn mới theo lộ trình
7

Trạm y tế xã Mỹ Thành
Nam

Lĩnh vực

13.145

Thủy lợi

Thời
gian
thực
hiện

Tình hình thực hiện

2018-2020 Đã hoàn thành
2019-2020 Đã hoàn thành

Nhóm C

2019-2020 Đã hoàn thành

Dân dụng Nhóm C

2020 Đang thi công

Dân dụng Nhóm C

2020 Đang thi công

Giao
thông

2020 Đang thi công

Giao
thông

Nhóm C

Nhóm C

6700

Xây dựng Trạm y tế xã phục vụ nhu cầu khám chữa
bệnh của người dân địa phương

Dân dụng Nhóm C

14600

Xây dựng ngôi trường mới phục vụ nhu cầu học tập
và giảng dạy của giáo viên & học sinh

Dân dụng Nhóm C

Đã thông qua dự án, chuẩn
2021 bị đầu tư xây dựng trong
năm 2021
Đã thông qua dự án, chuẩn
2021 bị đầu tư xây dựng trong
năm 2021
2021

Đang lập hồ sơ chuẩn bị đầu
tư trong năm 2021

