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NGHỊ QUYẾT 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công  

nhóm B sử dụng vốn ngân sách Trung ƣơng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 10 
 

 ăn c   u t    c  c c  n  quy n   a p   ng ngày 1  t  ng 6 năm 2015  

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t    c  c    n  p ủ và  u t    c  c 

c  n  quy n   a p   ng ngày 22 t  ng 11 năm 201   

 ăn c  Lu t Đầu t  công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

 ăn c  Lu t Xây dựng ngày 18/6/2014; Lu t sửa   i, b  sung một số  i u 

của Lu t Xây dựng ngày 17/6/2020; 

 ăn c  Lu t Ngân s c  n à n ớc ngày 25 t  ng 6 năm 2015  

 ăn c  Ngh    nh số 40/2020/NĐ- P ngày 06 t  ng 4 năm 2020 của 

Chính phủ quy   nh chi tiết thi hành một số  i u Lu t Đầu t  công  

 ăn c  Ngh  quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ v  

    ng trìn  p ục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Ngh  quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội và chính sách tài khóa, ti n tệ hỗ trợ     ng 

trình; 

 ăn c   ông văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ t ớng Chính 

phủ v  việc thông báo danh mục và m c vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc 

    ng trìn  p ục hồi và phát triển kinh tế - xã hội ( ợt 2); 

Xét các Tờ trình của Ủy ban nhân dân t nh: Số 5633/TTr-UBND ngày 25 

tháng 8 năm 2022, số 5634/TTr-UBND ngày 14 tháng 8 năm 2022 v     ngh  

quyết   nh chủ tr  ng  ầu t  một số dự án sử dụng vốn ngân sách  rung   ng; 

Báo cáo thẩm tra số ……../BC-HĐND ngày      tháng 8 năm 2022 của Ban Kinh 

tế - Ngân sách Hội  ồng nhân dân t nh và ý kiến thảo lu n của  ại biểu Hội 

 ồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ 02 dự án đầu tƣ công nhóm B sử 

dụng vốn ngân sách Trung ƣơng (c i tiết t eo c c p ụ lục   n  kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 



2 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện một số nội dung sau: 

a) Quyết định giao chủ đầu tƣ thực hiện dự án cho các cơ quan, đơn vị liên 

quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành, đảm bảo yêu cầu về năng lực 

quản lý dự án. 

b) Chỉ đạo chủ đầu tƣ và các cơ quan, đơn vị có liên quan đẩy nhanh tiến 

độ hoàn thành các thủ tục đầu tƣ theo quy định; tăng cƣờng công tác phối hợp và 

nâng cao trách nhiệm các chủ đầu tƣ, cơ quan, đơn vị có liên quan trong công 

tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế, dự toán... đảm bảo hiệu quả đầu tƣ.  

c) Kiểm soát chặt chẽ khối lƣợng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tƣ 

xây dựng nhằm tiết kiệm nguồn vốn và phát huy hiệu quả đầu tƣ, hạn chế thấp 

nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu tƣ dự án sau khi đã quyết định chủ 

trƣơng đầu tƣ. 

d) Nâng cao hiệu quả công tác quản lý dự án; tăng cƣờng thanh tra, kiểm 

tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lƣợng công trình. Thực hiện nghiêm kỷ 

luật, kỷ cƣơng việc chấp hành pháp luật trong quản lý đầu tƣ xây dựng; xử lý 

nghiêm các trƣờng hợp sai phạm. 

đ) Tổ chức thực hiện dự án theo đúng quy định của pháp luật hiện hành; 

kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét quyết định đối với những trƣờng 

hợp phát sinh của dự án. 

2. Thƣờng trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh theo dõi, giám sát việc thực hiện 

Nghị quyết này. 

 

Ng   quyết này   ợc Hội  ồng n ân dân t n  Quảng Nam k óa X, kỳ  ọp 

t   10 thông qua ngày        tháng 8 năm 2022./. 

Nơi nhận: 
- UBTVQH;   

- VP: QH, CTN, CP; 

- Ban CTĐB-UBTVQH;                      

- Ban TVTU, TT HĐND, UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN, Đoàn ĐBQH tỉnh;                                         

- Các Ban của HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;                                        

- VP: Tỉnh ủy, UBND, Đoàn ĐBQH tỉnh;   

- Sở, ban, ngành, đoàn thể thuộc tỉnh; 

- TT.HĐND, UBND các huyện, thị xã, tp; 

- TTXVN tại Quảng Nam; 

- Báo Quảng Nam, Đài PT-TH tỉnh; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VP HĐND tỉnh: CPVP, các phòng; 

- Lƣu: VT, TH. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Việt Cƣờng 

 

 



 

PHỤ LỤC 1 

 DANH MỤC DỰ ÁN DO HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

(Kèm theo ngh  quyết số            /NQ-HĐND ngày       /8/2022 của HĐND t nh) 
 

TT Dự án 

Nhóm dự 

án 
Tổng mức 

đầu tƣ 

(triệu đồng) 

Cơ cấu nguồn vốn 

(triệu đồng) 

Thời gian 

thực hiện 

 dự án 

Ghi chú 

Ngân sách 

Trung 

ƣơng 

Ngân 

sách tỉnh   B C 

  Tổng cộng 2  296.000 296.000 
 

    

 Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án        

1 
Đầu tƣ xây mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung 

tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam 
X  92.000 92.000  2022-2023 Phụ lục 2 

2 

 Đầu tƣ xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua 

sắm trang thiết bị cho 76 trạm y tế  tuyến 

xã, tỉnh Quảng Nam 

X  204.000 204.000  2022-2023 Phụ lục 3 

 
 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 2 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐẦU TƢ XÂY MỚI, NÂNG CẤP, CẢI TẠO 05  

TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      /8/2022 của HĐND t nh) 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Tăng cƣờng cơ sở vật chất, nâng cao chất lƣợng khám 

chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; đảm bảo thực hiện đầy đủ chức 

năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện theo quy định của Bộ Y tế, giúp giảm 

tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

a. Trung tâm Y tế huyện Núi Thành  

- Xây dựng mới Khu khám bệnh, hành chính: diện tích xây dựng khoảng 

490m
2
, diện tích sàn xây dựng khoảng 974m

2
; trang thiết bị xây lắp, hệ thống 

cấp điện, chống sét, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC....  

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: tƣờng rào, đắp đất san nền, mƣơng thoát nƣớc, 

sân bê tông, phòng chống mối mọt, kè chắn đất, bể nƣớc PCCC, đƣờng ống thu 

gom nƣớc thải... 

- Trang thiết bị y tế.  

b. Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc  

- Xây dựng mới Khu cấp cứu, khám bệnh, XQ và khoa dƣợc: diện tích xây 

dựng khoảng 390,8m
2
, diện tích sàn xây dựng khoảng 765m

2
; trang thiết bị xây 

lắp, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, PCCC... 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: mƣơng thoát nƣớc. sân bê tông, phòng chống 

mối mọt, bể nƣớc sinh hoạt, bể nƣớc PCCC, đƣờng ống thu gom nƣớc thải... 

c. Trung tâm Y tế huyện Nam Giang 

- Xây dựng mới Khoa Nội, Nhi: diện tích xây dựng khoảng 433m
2
, diện 

tích sàn xây dựng khoảng 850m
2
; trang thiết bị xây lắp, hệ thống cấp điện, 

chống sét, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, PCCC.... 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: mƣơng thoát nƣớc, sân bê tông, phòng chống 

mối mọt, đắp đất san nền, kè chắn đất, tƣờng rào, bể nƣớc sinh hoạt, cải tạo, 

nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải.  

d. Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 

- Xây dựng mới Khoa truyền nhiễm: diện tích xây dựng khoảng 363m
2
, 

diện tích sàn xây dựng khoảng 719m
2
; trang thiết bị xây lắp, hệ thống cấp điện, 

chống sét, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC... 

- Xây dựng mới Khoa Đông y, Phục hồi chức năng: diện tích xây dựng 

khoảng 290m
2
, diện tích sàn xây dựng khoảng 580m

2
; trang thiết bị xây lắp, hệ 

thống cấp điện, chống sét, cấp, thoát nƣớc, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC... 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: mƣơng thoát nƣớc, sân bê tông, phòng chống 

mối mọt; bể nƣớc sinh hoạt.  

- Trang thiết bị y tế. 

e. Trung tâm Y tế huyện Tiên Phƣớc 

- Xây dựng mới Khoa kỹ thuật dịch vụ và Khoa ngoại: diện tích xây dựng 

khoảng 847m
2
, diện tích sàn xây dựng khoảng 2.541m

2
; nội thất 02 phòng mổ, 



 

 
 

01 hành lang vô khuẩn; trang thiết bị xây lắp, hệ thống cấp điện, chống sét, tủ 

điện (phòng mổ, XQ, CT Scan), cấp, thoát nƣớc, hệ thống khí sạch phòng mổ, 

hệ thống khí y tế, hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống PCCC... 

- Nhà đặt khí y tế: diện tích xây dựng khoảng 45m
2
; trang thiết bị xây lắp, 

hệ thống cấp điện, chống sét, cấp, thoát nƣớc, PCCC... 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ: mƣơng thoát nƣớc, sân bê tông, phòng chống 

mối mọt, bể nƣớc sinh hoạt, bể nƣớc PCCC. 

- Trang thiết bị y tế. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 92.000.000.000 đồng (   n m  i  ai tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách Trung ƣơng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: tại 05 huyện: Núi Thành, Đại Lộc, Nam 

Giang, Quế Sơn, Tiên Phƣớc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

PHỤ LỤC 3 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN  

ĐẦU TƢ XÂY MỚI, NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ MUA SẮM TRANG  

THIẾT BỊ CHO 76 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ, TỈNH QUẢNG NAM 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      /8/2022 của HĐND t nh) 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Tăng cƣờng cơ sở vật chất và năng lực hoạt động của 

các trạm y tế xã đảm bảo thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý và điều trị một số bệnh 

không lây nhiễm. 

2. Quy mô đầu tƣ:  

- Xây mới 15 trạm y tế theo thiết kế ban hành kèm Thông tƣ số 

32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trƣởng Bộ Y tế, gồm: Điện Thọ, 

Điện Trung, Điện Phong, Điện Hòa, Bình Trị, Bình Minh, Bình Hải, Bình An, 

Bình Nguyên, Quế Xuân 2, Tân Bình, Đại Nghĩa, Thanh Hà, Tam Anh Bắc, 

Tam Mỹ Tây. 

- Nâng cấp, cải tạo 38 trạm y tế, gồm: Điện Nam Trung, Điện Dƣơng, Bình 

Định Bắc, Bình Quý, Bình Phục, Bình Triều, Bình Đào, Bình Giang, Bình Sa, 

Bình Nam, Bình Trung, Bình Quế, Bình Phú, Bình Lãnh, Quế Minh, Quế 

Phong, Duy Trung, Duy Phƣớc, Duy Thành, Sông Trà, Hiệp Thuận, Tam Thành, 

Đại Thắng, phòng khám đa khoa khu vực vùng A huyện Đại Lộc, Đại Quang, 

Kà Dăng, Mà Cooih, A Rooi, Ating, Phƣớc Công, Trà Kót, Trà Đốc, Dang, Cẩm 

An, Cửa Đại, Tam Xuân 2, Tam Hòa, Tam Giang.    

- Đầu tƣ trang thiết bị y tế cho 64 trạm y tế, gồm: Điện Thọ, Điện Trung, 

Điện Nam Trung, Điện Dƣơng, Điện Phong, Điện Hòa, Điện Thắng Nam, Điện 

Phƣớc, Bình trị, Bình Minh, Bình Hải, Bình An, Bình Nguyên, Bình Định Bắc, 

Bình Quý, Bình Phục, Bình Triều, Bình Đào, Bình Giang, Bình Sa, Bình Nam, 

Bình Trung, Bình Quế, Bình Phú, Bình Lãnh, Duy Trung, Duy Nghĩa, Duy 

Phƣớc, Duy Thành, Tam Thành, Đại Nghĩa, Đại Thắng, Đại Quang, Kà Dăng, 

Mà Cooih, A Rooi, Ating, Phƣớc Công, Trà Kót, Trà Đốc, Dang, Ch’om, A 

Nông, A Vƣơng, Cẩm An, Cửa Đại, Thanh Hà, Tiên Mỹ, Tiên Hiệp, Tiên 

Phong, Tiên Lộc, Tiên Hà, Tiên Cẩm, Tiên Thọ, Tiên Sơn, Tiên Lãnh, Quế Lộc, 

Quế Trung, Phƣớc Ninh, Quế Lâm, Sơn Viên, Đắc Pre, Tà Pơơ, Đắc Tôi. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 204.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ 

 ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách Trung ƣơng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: tại 16 huyện, thị xã, thành phố, gồm: Điện 

Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Đại Lộc, Đông 

Giang, Phƣớc Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Hội An, Núi Thành, Tiên Phƣớc, 

Nông Sơn, Nam Giang, tỉnh Quảng Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 – 2023. 

 


