
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NAM

Số:          /TTr-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Quảng Nam, ngày      tháng 4 năm 2021

TỜ TRÌNH
Quyết định chủ trương đầu tư 

Dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện 
Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;
Căn cứ Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực 

HĐND tỉnh về việc phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu 
tư công năm 2021.

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu 
tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa 
khoa khu vực tỉnh Quảng Nam, với các nội dung chính sau:

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của 

Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Quảng Nam.
2. Dự án nhóm: C.
3. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư mới các thiết bị y tế với kỹ thuật, công nghệ 

hiện đại góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh của đội ngũ y, 
bác sỹ; đảm bảo đầy đủ điều kiện chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cho nhân dân.

4. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh
5. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
6. Địa điểm thực hiện: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
7. Tổng mức đầu tư dự kiến: 24.267.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, hai 

trăm sáu mươi bảy triệu đồng).
8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
9. Quy mô và hình thức đầu tư 
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a) Quy mô đầu tư: 
Đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế, gồm: Máy siêu âm chuyên tim mạch 

(01 máy); Máy siêu âm tổng quát (01 máy); Bơm tiêm điện (30 cái); Hệ thống 
nội soi tiêu hoá (dạ dày, đại tràng) (01 hệ thống); Máy điện tim (06 máy); Máy 
theo dõi bệnh nhân (20 máy); Máy phá rung tim (01 cái); Máy điện não (01 
máy); Giường inox (250 cái); Tủ đầu giường inox (250 cái); Tủ đựng thuốc (10 
cái); Giường bệnh hồi sức đa năng (05 cái); Xe tiêm thuốc (11 cái); Bộ đặt nội 
khí quản có camera (03 máy); Máy đo nghiệm pháp gắng sức/ thảm lăn gắng sức 
(01 cái); Holter điện tim (01 cái); Holter huyết áp (01 cái); Máy hút dịch (05 
cái); Máy đo chức năng hô hấp (01 máy); Máy đo độ bảo hoà oxy trong máu 
(SPO2) (14 máy); Máy điện cơ (01 cái); Máy đo chỉ số ABI và bTBI (01 cái); 
Máy siêu âm điều trị (01 cái); Máy laser He - Ne (01 cái); Máy sóng ngắn (01 
cái); Máy điều trị từ trường siêu dẫn (01 cái); Máy nén bóp massage bằng tuần 
hoàn khí tự động (01 cái); Máy điều trị điện xung, điện phân, giao thoa và các 
dòng điện khác (01 cái); Máy xung kích (01 cái); Hệ thống máy tập phục hồi 
chức năng đa năng (01 hệ thống); Máy sắc thuốc đóng gói tự động (01 cái);...

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2021-2023.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án;
2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 572/BC-SYT ngày 12/4/2021 của Sở Y tế;
3. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 
Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX xem xét, quyết định./.

Nơi nhận:       
- Như trên;
- TT Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban KTNS - HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC, Xây dựng, Y tế;
- CPVP;
- Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 
Quảng Nam;
- Lưu: VT, KTTH, KTN,KGVX,TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

[daky]
Trần Văn Tân


		2021-04-16T14:04:30+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T14:05:11+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T14:05:17+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T14:05:17+0700
	Quảng Nam


		2021-04-16T14:05:18+0700
	Quảng Nam




