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         #SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án

 Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế 
tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 256/TTr-SYT ngày 
19/8/2022 của Sở Y tế về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự 
án Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, 
tỉnh Quảng Nam. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các 
cơ quan, tổ chức có liên quan, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã tổ chức thẩm định 
nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án và báo cáo kết quả thẩm định 
như sau:

Phần thứ nhất
TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình số 256/TTr-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế về việc thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp 
và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam;

2. Tờ trình số 251/TTr-SYT ngày 19/8/2022 của Sở Y tế về việc thẩm 
định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư xây dựng mới, 
nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam;

3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 1923/BC-SYT ngày 19/8/2022 
của Sở Y tế;

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng dự án Đầu tư xây dựng 
mới, nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam.

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật đầu tư công;
3. Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội;
4. Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình;

5. Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
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về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2);

6. Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ 
trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo Chương trình phục hồi và phát 
triển kinh tế - xã hội;

7. Công văn số 2185/STC-ĐT ngày 22/8/2022 của Sở Tài chính về việc 
tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án xây mới, 
nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện và xây mới, nâng cấp, cải tạo 
và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư Quảng Nam.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính.
3. Hình thức thẩm định: Lấy ý kiến bằng văn bản.

Phần thứ hai
Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam.
2. Dự án nhóm: B 
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh 

Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Đơn vị giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Y tế 

tỉnh Quảng Nam.
6. Địa điểm thực hiện: tại các huyện Núi Thành, Đại Lộc, Nam Giang, 

Quế Sơn, Tiên Phước.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư:  92.000 triệu đồng (Bằng chữ: Chín mươi hai 

tỷ đồng).
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: 100% nguồn vốn ngân sách Trung ương 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Y 

tế.
10. Thời gian thực hiện: 2022 - 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP (Công văn số 2185/STC-ĐT ngày 22/8/2022 của Sở Tài chính)
- Về lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Theo Quyết định số 2030/QĐ-

UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, 
trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo 
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Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Sở Y tế đã lập Báo cáo đề 
xuất chủ trương dự án Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế 
tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam: đơn vị dự kiến tổng mức đầu tư 92 tỷ đồng, 
nguồn vốn đầu tư: ngân sách trung ương, thời gian thực hiện năm 2022-2023.

- Về nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025: hiện 
nay, kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 được thông qua chưa 
có dự án nêu trên. Theo Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự 
án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2), trong đó 
dự án nêu trên dự kiến được đầu tư nguồn ngân sách trung ương từ Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, số tiền 92 tỷ đồng, đơn vị dự kiến mức 
vốn ngân sách trung ương đầu tư cho dự án không vượt quá mức vốn và đúng 
danh mục được thông báo; về thời gian thực hiện dự án, đơn vị dự kiến thực 
hiện năm 2022-2023 là phù hợp với yêu cầu về thời gian giải ngân vốn của 
Chương trình trong 2 năm 2022 và 2023 theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 
30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 
hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 
khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư công.
2. Về chủ trương đầu tư: Dự án được đầu tư theo Công văn số 681/TTg-

KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc thông báo danh mục và 
mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội (đợt 2); được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế chủ trì lập, 
trình thẩm định phê duyệt chủ trương đầu tư dự án tại Quyết định số 2030/QĐ-
UBND ngày 04/8/2022.

3. Về tổng mức đầu tư: Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án được Sở 
Y tế lập với tổng mức đầu tư dự kiến là 92.000 triệu đồng, phù hợp tổng mức 
đầu tư được Thủ tướng Chính phủ thông báo tại Công văn số 681/TTg-KTTH 
ngày 01/8/2022.

4. Về nguồn vốn đầu tư: Dự án được đầu tư từ 100% nguồn vốn ngân sách 
Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị 
quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc Hội và Nghị quyết số 
11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ.

5. Về khả năng cân đối vốn: Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo 
quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ 
sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025; 
bố trí cho dự án 92.000 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc 
Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội để triển khai hoàn thành dự 
án theo đúng tiến độ quy định.

6. Thời gian thực hiện dự án: 2022 - 2023.
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IV. KẾT LUẬN
Dự án Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến 

huyện, tỉnh Quảng Nam được Sở Y tế lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với 
tổng mức đầu tư dự kiến 92.000 triệu đồng, đầu tư 100% từ nguồn vốn ngân 
sách Trung ương; phù hợp với chủ trương đã được Thủ tướng Chính phủ thống 
nhất về danh mục và mức vốn bố trí tại Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 
01/8/2022.

Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh bổ sung dự án vào kế hoạch 
đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 2021-2025, bố trí kế hoạch vốn cho dự 
án phù hợp với kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục 
hồi và phát triển kinh tế - xã hội.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp và cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, 
tỉnh Quảng Nam. Đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư, triển khai thực 
hiện và quyết toán dự án đúng quy định của Luật đầu tư công và các văn bản 
pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA, LĐ-VX.
(Hieu/D/congviec/ldvx/YT)

GIÁM ĐỐC 
 

   

#ChuKyLanhDao
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