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BÁO CÁO
Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội 
thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao

Kính gửi: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 189/TTr-SYT ngày 
14/6/2022 của Sở Y tế thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bệnh 
viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất 
phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao kèm theo Hồ sơ Báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư. Sau khi xem xét hồ sơ, Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo 
kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, 
thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao, như sau:

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH
I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH
1. Tờ trình đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 412/BC-

SKHĐT ngày 30/6/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
4. Báo cáo thẩm định nội bộ số 1355/BC-SYT ngày 14/6/2022 của Sở Y tế.
5. Các hồ sơ liên quan khác.
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 quy định chi tiết thi hành 

một số điều của Luật Đầu tư công;
3. Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
4. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2022.
5. Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

6. Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về việc 
điều chỉnh một số nội dung tại các biểu kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-UBND 
ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh;

7. Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022 của UBND tỉnh về việc 
giao chỉ tiêu kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
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8. 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.

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: Tự thẩm định.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang 

thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao.
2. Dự án nhóm: B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Quảng Nam.
5. Địa điểm thực hiện: Số 01 Nguyễn Du, thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.
6. Tổng mức đầu tư:  144.000.000.000 đồng (Một trăm bốn mươi bốn tỷ 

đồng).
7. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh.
8. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Y tế.
9. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025.
10. Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

Không.
 III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh là Bệnh viện Đa khoa 

hạng I với 930 giường bệnh, là Bệnh viện đầu ngành của tỉnh Quảng Nam. Hiện 
nay, Bệnh viện đang triển khai thi công xây lắp Khu điều trị kỹ thuật cao (7 tầng), 
dự kiến hoàn thành trong quý I/2023, do nguồn vốn bố trí cho hạng mục này chủ 
yếu tập trung phần xây dựng và thiết bị công trình như: Hệ thống điều hòa; hệ 
thống khí y tế trung tâm; hệ thống thang máy; hệ thống lọc khuẩn phòng mổ…do 
đó để phát huy hiệu quả khi đưa công trình vào khai thác sử dụng đồng bộ thì việc 
đầu tư hạng mục: Thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều 
trị kỹ thuật cao là hết sức cần thiết và cấp bách, nhằm đảm bảo cơ sở vật chất của 
một Bệnh viện Đa khoa hạng I, đáp ứng các tiêu chuẩn khám chữa bệnh theo quy 
định của Bộ Y tế, phát triển các dịch vụ y tế theo hướng chuyên sâu, hiện đại, tạo 
cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng. 
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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 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế 
rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao 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 HĐND tỉnh quyết nghị tại Nghị quyết số 70/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 
và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất tại Quyết định số 271/QĐ-
UBND ngày 24/01/2022. 

- Việc đầu tư các trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù phù hợp với Quyết 
định số 738/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh về 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.

- Việc đầu tư các máy móc, thiết bị chuyên dùng khác phù hợp với các Quyết 
định số 1170/QĐ-SYT ngày 11/12/2019, số 1017/QĐ-SYT ngày 11/5/2022, số 
1043/QĐ-SYT ngày 19/5/2022 của Sở Y tế phê duyệt và phê duyệt bổ sung Tiêu 
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế 
của các 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 144.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm B theo 
quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công.

5. Các nội dung quy định tại Điều 30 và Điều 31 của Luật Đầu tư công:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư, bao gồm:
- Trang thiết bị nội thất phòng mổ:
+ Hệ thống nội thất phòng mổ: 08 hệ thống.
+ Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho thiết bị: 08 hệ thống.
+ Buồng thổi khí Airshower cho nhân viên: 01 bộ.
+ Buồng thổi khí Airshower cho bệnh nhân: 01 hệ thống.
- Trang thiết bị y tế rời: Máy gây mê kèm thở có ≥ 8 chế độ thở kèm theo 

monitor (05 cái); bàn mổ đa năng điện thủy lực (08 cái); hệ thống đèn phẫu thuật 
LED 2 nhánh có tay gắng camera HD (02 hệ thống); hệ thống đèn phẫu thuật LED 
2 nhánh (06 hệ thống); dao mổ điện cao tần đa chức năng (03 cái); monitor phòng 
mổ cao cấp 10 thông số, cung lượng tim esCCO, độ mê sâu BIS, độ giãn cơ TOF 
(08 hệ thống); monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số (40 cái); dao mổ siêu âm và 
phụ kiện đi kèm (01 cái); máy thở tích hợp công cụ thông khí bảo vệ phổi đi kèm 
khí dung (06 cái); máy thở có công cụ thở oxy dòng cao (08 cái); giường hồi sức 
tích cực điện đa năng (42 cái); giường hồi sức tích cực điện đa năng cao cấp 
(Giường hồi sức tích cực tích hợp cân điện tử) (08 cái); giường bệnh nhân (320 
cái); tủ đầu giường (320 cái); hệ thống chụp X quang số hóa tổng quát (Hệ thống 
X Quang cố định kỹ thuật số, 02 tấm DR) (01 cái); hệ thống nội soi Dạ dày – Tá 
tràng, đại tràng có tính năng hỗ trợ chẩn đoán ung thư sớm kèm máy cắt đốt Argon 
và bộ dụng cụ điều trị (01 hệ thống); máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D 
(01 hệ thống); máy C-Arm (01 cái); máy cắt lát vi thể (01 cái); máy nhuộm hóa 
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mô miễn dịch (01 cái); máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần (01 cái); 
bồn rửa tay 2 chổ đứng 2 vòi tự động (08 cái).

- Trang thiết bị công nghệ thông tin: Máy chủ (server) (01 cái); máy vi tính 
để bàn (30 cái); máy in (30 cái); thiết bị chuyển mạch Core Switch (01 cái); 
Router wifi (14 cái).

- Trang thiết bị văn phòng cho các khoa của Khu điều trị kỹ thuật cao.
b) Hình thức đầu tư của dự án: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: Dự án thực hiện tại Số 01 Nguyễn Du, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn vốn ngân 

sách tỉnh. Theo đó ngân sách tỉnh đã được thẩm định nguồn vốn cho dự án là 144 
tỷ đồng (giai đoạn 2022-2025) tại Báo cáo số 412/BC-SKHĐT ngày 30/6/2022 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 
đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2022-2024; qua xem xét báo cáo 
thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
kiến nghị tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2022-2025.

e) 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, bảo vệ môi trường.

6. Ý kiến của các đơn vị thẩm định:
- Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ sở lựa chọn báo giá thấp nhất của 

các nhà cung cấp (do Sở Y tế chịu trách nhiệm về các báo giá), giá trị tổng mức 
đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở 
trên cơ sở giá trị thiết bị và các chi phí khác có liên quan theo phương pháp quy 
định tại khoản 5, Điều 27 Nghị định 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, yêu cầu 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.

III. 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 Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam; hạng mục: Mua sắm 
trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật 
cao.

Kính đề nghị UBND tỉnh xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh quyết định 
chủ trương đầu tư theo quy định./.
 Nơi nhận:
- Như trên;
- HĐND tỉnh;
- Sở Y tế;
- Lưu: VT, TĐDA (Toàn).

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 

nguồn ngân sách tỉnh đối với dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 
hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, 

thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 188/TTr-SYT ngày 
14/6/2022 của Sở Y tế về việc thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, 
nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao. 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, 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 188/TTr-SYT ngày 14/6/2022 của Sở Y tế về việc thẩm 

định nguồn vốn và khả năng cân đối dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 
hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng 
Khu điều trị kỹ thuật cao;

2. Tờ trình số 189/TTr-SYT ngày 14/6/2022 của Sở Y tế về việc thẩm 
định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, 
thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao;

3. Báo cáo thẩm định nội bộ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án số 
1355/BC-SYT ngày 14/6/2022 của Sở Y tế;

4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết 
bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao.

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 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 
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hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
4. Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch đầu tư công năm 2022;
5. Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/2/2022 của UBND tỉnh về giao 

chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025;
6. Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và 
kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2022;

7. Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh về 
việc điều chỉnh một số nội dung tại các biểu kèm theo Quyết định số 3626/QĐ-
UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh;

8. Công văn số 1657/STC-ĐT ngày 24/6/2022 của Sở Tài chính về việc 
tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn xây dựng dự án 
Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, 
nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao.

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: 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: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm 

trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật 
cao.

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 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: 01 Nguyễn Du, phường An Mỹ, thành phố Tam 

Kỳ, tỉnh Quảng Nam.
7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 144.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm 

bốn mươi bốn tỷ 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: 2022-2024.
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11. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CÁC ĐƠN VỊ PHỐI 

HỢP (Công văn số 1657/STC-ĐT ngày 24/6/2022 của Sở Tài chính)
- Dự án Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết 

bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao (sau 
đây gọi tắt là dự án) đã được UBND tỉnh giao nhiệm vụ cho Sở Y tế lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 
của UBND tỉnh về việc điều chỉnh một số nội dung tại các biểu kèm theo Quyết 
định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh, theo đó đơn vị lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kèm Tờ trình số 189/TTr-SYT ngày 
14/6/2022, dự kiến tổng mức đầu tư dự án 144.000 triệu đồng, nguồn vốn đầu tư 
ngân sách tỉnh. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2024.

- Về nguồn vốn đầu tư: Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021- 
2025 đã được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 và UBND tỉnh giao chi tiết kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn giai 
đoạn 2021-2025 tại Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/02/2022, thì dự án 
dự kiến tổng mức đầu tư là 144.000 triệu đồng, kế hoạch trung hạn giai đoạn 
2021-2025 ngân sách tỉnh bố trí cho dự án là 136.800 triệu đồng. Như vậy, so 
với tổng mức đầu tư, thời gian thực hiện dự án do đơn vị lập thì vốn còn thiếu 
thực hiện dự án là 7.200 triệu đồng (144.000 triệu đồng – 136.800 triệu đồng). 
Kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư rà soát, xem xét thời gian thực hiện dự án 
để đảm bảo nguồn vốn, khả năng cân đối vốn ngân sách tỉnh thực hiện dự án.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH
1. Về hồ sơ thẩm định, thông tin dự án: 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 HĐND tỉnh thống nhất danh mục đầu tư trong kế hoạch trung 

hạn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 và được thống nhất khởi công mới trong kế hoạch năm 2022 tại 
Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh, Quyết định số 
3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch 
phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư vốn 
ngân sách nhà nước năm 2022 và được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập báo cáo 
đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2022.

3. Về tổng mức đầu tư và khả năng cân đối vốn
- Về tổng mức đầu tư: Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng 

mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu 
điều trị kỹ thuật cao được Sở Y tế lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với 
tổng mức đầu tư dự kiến 144.000 triệu đồng, phù hợp với tổng mức đầu tư dự 
kiến tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, Nghị quyết số 73/NQ-
HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh và Quyết định số 3626/QĐ-UBND 
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ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh. 
- Về khả năng cân đối vốn
Căn cứ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 tại Nghị 

quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, dự án được dự kiến đầu tư từ năm 
2022 bằng nguồn vốn ngân sách tỉnh, đảm bảo phù hợp trong khả năng cân đối 
vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025, phân kỳ đầu tư không quá 04 năm đối 
với dự án nhóm B.

4. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2024.
IV. KẾT LUẬN
- Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang 

thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao 
do Sở Y tế lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư với tổng mức đầu tư dự kiến 
144.000 triệu đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách tỉnh; đầu tư từ năm 2022, phù 
hợp với chủ trương của HĐND tỉnh và UBND tỉnh tại các văn bản: Nghị quyết 
số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021, Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 
08/12/2021 của HĐND tỉnh; Quyết định số 424/QĐ-UBND ngày 21/2/2022, 
Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021, Quyết định số 271/QĐ-
UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh.

- Tại Nghị quyết số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021của HĐND tỉnh, mức 
vốn ngân sách tỉnh dự kiến bố trí để đầu tư dự án đảm bảo trong khả năng cân 
đối nguồn vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021-2025. Trên cơ sở các thủ tục đầu 
tư dự án được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí vốn ngân sách tỉnh để triển khai thực 
hiện dự án từ năm 2022, phù hợp với tiến độ dự án.

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 
án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế 
rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao. 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;
- Ban Giám đốc (b/c);
- Phòng TĐDA;
- Lưu: VT, LĐ-VX.
(Hieu/D/congviec/ldvx/vh)

GIÁM ĐỐC 
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