UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 5445 /TTr-UBND

Quảng Nam, ngày 13 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư dự án
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao
Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX
Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; Nghị định số
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số
77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư
công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2015
của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư công và số
161/2016/NĐ-CP ngày 02 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ về cơ chế đặc thù
trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự án thuộc các chương trình mục
tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
khóa IX, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 của HĐND tỉnh khóa
IX, kỳ họp thứ 10 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày
06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2019;
UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự
án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao,
với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng mục: Khu điều trị
kỹ thuật cao.
2. Mục tiêu đầu tư dự án: Từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất, góp phần
nâng cao chất lượng phục vụ, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân.
3. Dự án nhóm: B.
4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh.
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh.
6. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.
7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
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8. Dự toán tổng mức đầu tư dự án: 165.886.858.000 đồng (Một trăm sáu
mươi lăm tỷ, tám trăm tám mươi sáu triệu, tám trăm năm mươi tám ngàn đồng).
9. Nguồn vốn đầu tư: ngân sách tỉnh.
10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: 2019- 2023.
11. Quy mô và hình thức đầu tư
a) Quy mô đầu tư:
- Đầu tư xây dựng mới khối nhà Khu điều trị kỹ thuật cao 07 tầng, gồm 08
khoa, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 14.200m2. Hệ thống cấp điện; hệ
thống cấp thoát nước; hệ thống Phòng cháy chữa cháy; hệ thống chống sét;
phòng chống mối.
- Hệ thống trang thiết bị: Hệ thống điều hòa; hệ thống khí y tế trung tâm; hệ
thống thang máy; hệ thống lọc khuẩn phòng mổ.
b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh
khóa IX, kỳ họp thứ 9 về kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã ban
hành Quyết định số 3678/QĐ-UBND ngày 07/12/2018 về việc giao chỉ tiêu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019, trong
đó giao nhiệm vụ cho Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh xây dựng Báo cáo đề xuất
chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng mục: Khu
điều trị kỹ thuật cao, trình cấp thẩm quyền thẩm định, phê duyệt.
Tại kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa IX đã thống nhất điều chỉnh tăng tổng
mức đầu tư dự án từ 60.000.000.000 đồng lên 166.000.000.000 đồng tại Nghị
quyết số 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019, phần vốn tăng thêm bố trí từ nguồn
vốn ngân sách tỉnh.
Ban Quản lý dự án ĐTXD tỉnh đã thực hiện đầy đủ các thủ tục xây dựng
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án; trình Sở Kế hoạch và Đầu tư lấy ý kiến
của các Sở, ngành liên quan và thẩm định theo quy định.
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã thẩm định, báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh
phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, Hạng
mục: Khu điều trị kỹ thuật cao.
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng
Nam, Hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao.
2. Báo cáo Thẩm định nội bộ.
3. Báo cáo Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án.
4. Các Hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án.
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UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định phê duyệt./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: KH&ĐT, TC, Y tế;
- BQL dự án ĐTXD tỉnh;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam;
- CPVP;
- Lưu: VT, KTN, TH, KGVX, KTTH

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Đinh Văn Thu
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