
UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh

BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất 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: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 67/TTr-SYT ngày 12/4/2021 
của Sở Y tế trình thẩm dịnh Báo cáo đề xuất 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. Sau khi xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm 
định Báo cáo Đề xuất 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, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị thẩm định, phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 572/BC-SYT ngày 12/4/2021 của Sở Y tế.
4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 202/BC-

SKHĐT ngày 15/4/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH
1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
2. Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số Điều của Luật Đầu tư công;
3. Các văn bản liên quan khác:
- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 
cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 
ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công;

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 
Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự 
án đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp 
tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam;

- Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của Hội đồng nhân dân 
tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm 2021;
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- 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;

- Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 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 chuẩn bị đầu tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh 
tên dự án đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư tại Quyết định số 3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020.

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH:
1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không.
3. Hình thức thẩm định: Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ 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. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh.
5. Địa điểm thực hiện dự án: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
6. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 24.267.000.000 đồng (Hai mươi bốn tỷ, 

hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Y tế. 
9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2021.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Không tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan.
III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam là 

tuyến của tỉnh, với quy mô của một bệnh viện đa khoa hạng II, trong những năm 
qua ngân sách tỉnh đã bố trí đầu tư xây mới một số khoa phòng và mua sắm 
trang thiết bị y tế để phục vụ tốt hơn công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân; 
trong đó Khối nhà 7 tầng Khoa Nội - Phục hồi chức năng được đầu tư xây dựng 
từ năm 2019, hiện nay công trình đã hoàn thành toàn bộ phần xây dựng đưa vào 
hoạt động từ đầu quý II/2021, tuy nhiên hệ thống trang thiết bị y tế chưa được 
đầu tư đồng bộ với việc đầu tư cơ sở hạ tầng. Nhằm đảm bảo việc vận hành 
công trình đạt hiệu trong công tác điều trị, khám chữa bệnh cho nhân dân, việc 
đầu tư đồng bộ về trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc trưng và các thiết bị 
chuyên dùng khác là hết sức cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 
định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Đầu tư trang thiết bị y tế đồng bộ cho khối nhà 7 tầng của Bệnh viện Đa 
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khoa khu vực tỉnh Quảng Nam đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định 
của nhà nước. 

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: 

Danh mục dự án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Công văn 
số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai 
thực hiện tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021. Danh mục thiết bị 
đầu tư phù hợp với Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND 
tỉnh ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù thuộc 
lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; Quyết định số 1770/QĐ-
SYT ngày 11/12/2019 của Sở Y tế phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy 
móc, thiết bị chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế của 33 đơn vị trực thuộc. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C: 
Dự án có tổng mức đầu tư 24.267.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:
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.
c) Phạm vi, địa điểm: thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.
d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh, 

dự kiến bố trí 24.267.000.000 đồng giai đoạn 2021-2023 theo Báo cáo thẩm 
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 202/BC-SKHĐT ngày 15/4/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2021; qua xem xét văn bản thẩm định 
nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực 
hiện dự án 2021-2023.
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g) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Giá trị các thiết bị y tế trên cơ sở báo giá của 03 nhà cung cấp (do Sở Y tế 

chịu trách nhiệm về các báo giá), tham khảo trang thông tin công khai giá của 
Bộ Y tế và dự toán các khoản chi phí tư vấn, chi phí khác. Việc khái toán tổng 
mức đầu tư trên cơ sở dự kiến, tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước 
lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở số lượng thiết bị, định mức đơn giá 
theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt 
tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền.

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 
hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 
hiện hành.

IV. KẾT LUẬN
Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề 

xuất 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 đề nghị UBND tỉnh 
Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu 
tư theo quy định./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, TĐDA.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao





UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

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

#SoKyHieuVanBan                         #DiaDiemNgayBanHanh

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

Dự án: Đầu tư trang thiết bị cho khối nhà 7 tầng – Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Quảng Nam

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 67/TTr-SYT ngày 
12/4/2021 của Sở Y tế về việc xin thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa khu 
vực 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 67/TTr-SYT ngày 12/4/2021 của Sở Y tế về việc xin thẩm 

định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối 
nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam;

2. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 572/BC-SYT ngày 12/4/2021 của 
Sở Y tế; 

3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho 
khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa khu vực 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 40/2020/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 72/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2021;
4. Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 của Thường trực HĐND 

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

5. Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về giao 
nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án chuẩn bị đầu 
tư năm 2021 nguồn ngân sách nhà nước và điều chỉnh tên dự án đã được UBND 
tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 
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3206/QĐ-UBND ngày 17/11/2020;
6. Công văn số 923/STC-ĐT ngày 15/4/2021 của Sở Tài chính V/v tham gia ý 
kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh đối với các dự án 
Tu bổ di tích Chùa Cầu (Lai Viễn Kiều) và Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 
tầng-Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam

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 trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa 

khoa khu vực Quảng Nam.
2. Dự án nhóm: C 
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: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng 

Nam.
6. Địa điểm thực hiện: Khối nhà 07 tầng Nội - Phục hồi chức năng thuộc 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam – Số 24, Lê Hữu Trác, Phường Vĩnh 
Điện, Thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  24.267 triệu đồng ( Hai mươi bốn tỷ 
hai trăm sáu mươi bảy triệu đồng)

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Nguồn vốn ngân sách tỉnh 100%.
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Y 

tế.
10. Thời gian thực hiện: 2021-2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp  (Công văn số 923/STC-ĐT 

ngày 15/3/2021 của Sở Tài Chính)
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng-Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Quảng Nam: UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở Y tế lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021, theo 
đó đơn vị lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm theo Tờ trình số 67/TTr-
SYT ngày 09/4/2021, dự kiến tổng mức đầu tư dự án là 24,267 tỷ đồng, nguồn 
vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh; Thời gian thực hiện năm 2021.

Theo danh mục và mức vốn bố trí năm 2021 được Thường trực HĐND tỉnh 
thống nhất tại Công văn số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ 
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kế hoạch vốn còn lại của kế hoạch đầu tư công năm 2021, thì dự án được thông qua 
với mức vốn ngân sách tỉnh bố trí năm 2021 là 4,413 tỷ đồng, đề nghị Sở Kế hoạch 
và Đầu tư cần xem xét mức vốn phân kỳ từng năm để đảm bảo tiến độ thực hiện dự 
án.

Về nguồn vốn đầu tư: Hiện nay chưa có danh mục chi tiết dự án đầu tư 
của kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 mà chỉ mới có tổng nguồn ngân 
sách nhà nước trung hạn theo Công văn số 419/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc dự kiến kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2021 - 2025, Báo cáo số 169/BC-UBND ngày 23/10/2020 của UBND tỉnh. Vì 
vậy, Sở Tài chính không có cơ sở để khẳng định sự phù hợp của việc đầu tư 
ngân sách tỉnh cho các dự án nêu trên. Theo dự kiến vốn đầu tư trong cân đối 
ngân sách địa phương (vốn XDCB tập trung trong nước) giai đoạn 2021-2025 
tại Công văn số 419/TTg-KTTH là 4.826,700 triệu đồng; dự báo tình hình thu 
ngân sách các năm tới không tăng nhiều, đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát 
để đảm bảo nguồn vốn và khả năng cân đối vốn trong suốt quá trình thực hiện 
các dự án, trường hợp không đảm bảo nguồn thì cần xem xét giảm quy mô đầu 
tư của dự án, kể cả xem xét lại toàn bộ các dự án.

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định
1. Về quy trình và thủ tục đầu tư: 
Dự án thuộc danh mục dự án đề nghị đầu tư từ nguồn ngân sách tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 theo văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/202021 của Thường 
trực HĐND tỉnh.

Căn cứ Quyết định số 90/QĐ-UBND ngày 12/01/2021 của UBND tỉnh về 
giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, thẩm định chủ trương đầu tư các dự án chuẩn 
bị đầu tư năm 2021, Sở Y tế đã thực hiện đúng trình tự thủ tục về lập báo cáo đề 
xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - 
Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.

2. Về nguồn vốn đầu tư: Nguồn vốn ngân sách tỉnh.
3. Về khả năng cân đối vốn
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Quảng Nam đã được thường trực HĐND tỉnh thông qua danh mục dự 
án khởi công mới năm 2021 tại Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 11/01/2021. 
Trên cơ sở đó, để đảm bảo thực hiện đầu tư dự án theo đúng quy định của Luật 
Đầu tư công, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ 
sung danh mục dự án này vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai đoạn 
2021-2025, bố trí 24.267 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự án 
trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, phù hợp với khả năng cân 
đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự án.

Sau khi dự án hoàn chỉnh thủ tục đầu tư, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham 
mưu UBND tỉnh bố trí 4.413 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh năm 2021, theo 
phương án đã được Thường trực HĐND tỉnh thống nhất tại Văn bản số 
05/HĐND-VP ngày 11/01/2021 về phương án phân bổ kế hoạch vốn còn lại của 
kế hoạch đầu tư công năm 2021.
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5. Thời gian thực hiện dự án: 2021-2023.
IV. Kết luận
Dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa 

khu vực Quảng Nam dự kiến có tổng mức đầu tư 24.267 triệu đồng, đầu tư theo 
đúng mục tiêu và đúng đối tượng của Văn bản số 05/HĐND-VP ngày 
11/01/2021 của Thường trực HĐND tỉnh.

Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu HĐND tỉnh, UBND tỉnh bổ sung 
danh mục dự án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa 
khoa khu vực Quảng Nam vào Kế hoạch đầu tư công trung hạn của tỉnh giai 
đoạn 2021-2025, bố trí 24.267 triệu đồng từ nguồn ngân sách tỉnh để đầu tư dự 
án trong thời gian không quá 03 năm, kể từ năm 2021, phù hợp với khả năng cân 
đối vốn ngân sách tỉnh và theo tiến độ thực hiện của dự án. Trong đó, kế hoạch 
vốn năm 2021 bố trí cho dự án này là 4.413 triệu đồng.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Đầu tư trang thiết bị y tế cho khối nhà 7 tầng - Bệnh viện Đa khoa khu vực 
Quảng Nam. Đề nghị Sở Y tế hoàn chỉnh các thủ tục, báo cáo cấp có thẩm 
quyền phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đảm bảo theo quy định, làm cơ sở triển 
khai các thủ tục tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh;
- Lưu: VT, TĐDA, LĐ-VX.
 

GIÁM ĐỐC 
 

#ChuKyLanhDao 
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