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Quảng Nam, ngày       tháng       năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

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

nhóm B sử dụng vốn ngân sách địa phƣơng 

 
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NAM 

KHÓA X, KỲ HỌP THỨ 5 
 

 ăn c   u t    ch c ch nh quy n   a ph  ng ngày 19 tháng 6 năm 2015  

 u t sửa   i, b  sung một số  i u của  u t    ch c  h nh phủ và  u t    ch c 

ch nh quy n   a ph  ng ngày 22 tháng 11 năm 2019  

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

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

của Lu t Xây dựng ngày 17/6/2020  

 ăn c  Lu t Ngân sách nhà n ớc ngày 25 tháng 6 năm 2015  

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

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

 ăn c  Ngh  quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND t nh v  

kế hoạch  ầu t  công năm 2022  

Xét các  ờ trình của Ủy ban nhân dân t nh: số 9426/TTr-UBND ngày 29 

tháng 12 năm 2021, số 9468/TTr-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2021 v     ngh  

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

Báo cáo thẩm tra số ……../BC-HĐND ngày      tháng 01 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 địa phƣơng (chi tiết theo các phụ lục   nh kèm). 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

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. 
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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. 

 

Ngh  quyết này   ợc Hội  ồng nhân dân t nh Quảng Nam khóa X, kỳ họp 

th  4 thông qua ngày        tháng 01 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       /12/2021 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 

tỉnh 

Ngân 

sách 

huyện 
  B C 

  Tổng cộng 2  318.000 293.000 25.000     

 Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án        

1 

Đƣờng nội thị phía Đông kết hợp hạ cos 

nền tránh nguy cơ sạt lở đồi Kiểm lâm vào 

khu dân cƣ thị trấn Prao. 

X  249.000 224.000 
 

25.000 
2022-2025 Phụ lục 2 

2 

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía 

bắc quảng nam; hạng mục: hệ thống nội 

thất, trang thiết bị phòng mổ tại khoa gây 

mê hồi sức, ngoại tiết niệu - tiêu hóa - đông 

y 

X  69.000 69.000  2022-2025 Phụ lục 3 

 
 

 



 

 
 

PHỤ LỤC 2 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN ĐƢỜNG NỘI THỊ PHÍA ĐÔNG KẾT HỢP 

HẠ COS NỀN TRÁNH NGUY CƠ SẠT LỞ ĐỒI KIỂM LÂM VÀO KHU 

DÂN CƢ THỊ TRẤN PRAO 

(Kèm theo Ngh  quyết số …./NQ-HĐND ngày …../01/2022 của HĐND t nh) 

1. Mục tiêu đầu tƣ: Hoàn thiện hệ thống hạ tầng giao thông nội thị, phục vụ 

đi lại của nhân dân; chủ động phòng chống sạt lở tại khu vực đồi Kiểm lâm, sắp 

xếp dân cƣ trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng. 

2. Quy mô đầu tƣ: 

- Xây dựng tuyến nội thị phía Đông thị trấn Prao, chiều dài tuyến khoảng 

2km với quy mô nhƣ sau: 

+ Theo tiêu chuẩn đƣờng đô thị (TCXDVN 104-2007). 

+ Kết cấu mặt đƣờng: Mặt đƣờng bê tông xi măng. 

+ Tải trọng tính toán: tính áo đƣờng trục xe 10T; tính cống: H30 - XB80; 

tính cầu: HL93. 

+ Bề rộng nền đƣờng Bn= 20,5m= 5,0m (vỉa hè) + 10,5m (mặt đƣờng) + 

5,0m (vỉa hè). 

+ Khổ cống bằng bề rộng nền đƣờng. 

- Hạ cao trình, san lấp khu vực đồi Kiểm lâm với diện tích khoảng 6,0ha. 

3. Nhóm dự án: B. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 249.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn m  i 

ch n tỷ  ồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ:  

- Ngân sách tỉnh: 224 tỷ đồng. 

- Ngân sách huyện Đông Giang: 25 tỷ đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Đông Giang, tỉnh Quảng Nam.  

7. Thời gian, tiến độ thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025. 

 

 

  



 

 
 

PHỤ LỤC 3 

CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC 

MIỀN NÖI PHÍA BẮC QUẢNG NAM; HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI 

THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÕNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, 

NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y 

(Kèm theo Ngh  quyết số       /NQ-HĐND ngày      /01/2022 của HĐND t nh) 

1. Mục tiêu đầu tƣ: đầu tƣ mới các trang thiết bị, nội thất phòng mổ với kỹ 

thuật công nghệ hiện đại, đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định, góp phần nâng 

cao chất lƣợng công tác chữa bệnh của đội ngũ y, bác sỹ, đảm bảo đầy đủ điều 

kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

2. Quy mô đầu tƣ: Đầu tƣ mua sắm các trang thiết bị y tế, gồm: 

- Hệ thống thiết bị nội thất phòng mổ (hệ thống panel vách thép, trần thép 

kháng khuẩn, sàn vinyl kháng khuẩn và thiết bị đồng bộ cho phòng mổ chuẩn): 

07 hệ thống. 

- Đèn mổ treo trần 02 nhánh: 05 cái; đèn mổ treo trần 03 nhánh có gắn 

camera và màn hình chuyên dụng: 02 cái; bồn rửa tay phẩu thuật 02 vòi tự động: 

04 cái; hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho thiết bị: 07 hệ 

thống; máy hấp tiệt trùng: 01 cái; máy rửa dụng cụ bằng siêu âm: 01 cái; hệ 

thống khí y tế trung tâm: 01 hệ thống; hệ thống khí sạch khối phòng mổ và hành 

lang sạch: 01 hệ thống. 

3. Dự án nhóm: Dự án nhóm B. 

4. Tổng mức đầu tƣ dự án: 69.000.000.000 đồng (Sáu m  i ch n tỷ  ồng). 

5. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam, số 107 Quang Trung, thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


