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Vốn 

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

I 24,547 21,203 3,343 17,304 15,047 2,257

1
Đầu tư xây mới hạng mục, 

công trình
3,600 3,110 490 2,538 2,207 331

a)

Khối các công trình vệ sinh

cho các cơ sở đào tạo thuộc

trường: Trung tâm đào tạo

miền núi Quảng Nam (tại

huyện Nam Giang) - 2 công

trình

Trung tâm đào tạo miền

núi Quảng Nam (tại

huyện Nam Giang)

Xây dựng một tầng,

phục vụ cho 500 sinh

viên. 

        1,800         1,555            245        1,269 1,103 166

b)

Khối các công trình vệ sinh

cho các cơ sở đào tạo thuộc

trường: Trung tâm đào tạo

Bắc Quảng Nam (tại Thị xã

Điện Bàn) - 2 công trình

Tại Trung tâm đào tạo

Bắc Quảng Nam (tại Thị

xã Điện Bàn)

Xây dựng một tầng,

phục vụ cho 800 sinh

viên. 

        1,800         1,555            245        1,269   1,103 166

2
Cải tạo, nâng cấp hạng mục

công trình
20,947 18,094 2,853 14,766 12,840 1,926

Phụ lục III

 DANH MỤC DỰ ÁN  ĐẦU TƯ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC  CỦA CÁC ĐƠN VỊ CẤP TỈNH THỰC HIỆN TIỂU DỰ ÁN 1 VÀ TIỂU DỰ ÁN 

3 DỰ ÁN 4 NĂM 2022 TRONG CHƯƠNG TRÌNH MỤC TIÊU QUỐC GIA GIẢM NGHÈO BỀN VỮNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 

(Ban hành kèm theo Tờ trình số #sovb/TTr-UBND ngày #nbh/7/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam)

 ĐVT: Triệu đồng 

Số TT
Tên dự án/Danh mục công 

trình
Địa điểm đầu tư Quy mô đầu tư

Mục tiêu, sự cần thiết 

phải đầu tư

Chia theo nguồn vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn 

năm 2022

Tổng mức 

đầu tư 

năm 2022 

Chia ra

Dự kiến tổng mức đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

Đảm bảo cơ sở vật 

chất, phục vụ tốt cho 

việc giảng dạy và học 

tập của con hộ nghèo, 

hộ cận nghèo và vùng 

đồng bào DTTS khó 

khăn, qua đó góp phần 

nâng cao chất lượng 

giáo dục vùng đồng 

bào DTTS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG QUẢNG NAM
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Vốn 

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

Số TT
Tên dự án/Danh mục công 

trình
Địa điểm đầu tư Quy mô đầu tư

Mục tiêu, sự cần thiết 

phải đầu tư

Chia theo nguồn vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn 

năm 2022

Tổng mức 

đầu tư 

năm 2022 

Chia ra

Dự kiến tổng mức đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

a)

Cải tạo ký túc xá namTrung

tâm đào tạo miền núi Quảng

Nam (tại huyện Nam Giang)

Tại Trung tâm đào tạo

miền núi Quảng Nam (tại

huyện Nam Giang)

Cải tạo, nâng cấp khu

nhà cao 03 tầng;

Diện tích xây dựng:

901,45 m2; Tổng Diện

tích sàn: 2704 m2.

        9,387         8,109         1,279        6,617   5,754 863

b)
Cải tạo Ký túc xá HS, SV khu

1, 2 cơ sở Hùng Vương

Tại cơ sở số 431, Hùng

vương, tp Tam Kỳ

Cải tạo, nâng cấp 2

khu

nhà số 1, số 2, cao 4

tầng, tổng diện tích

sàn 3350 m2. 

8,860 7,653 1,207 6,049 5,260 789

c)

Cải tạo, nâng cấp các công

trinh nhà xưởng, khu lý

thuyết ở Trung tâm đào tạo

Bắc Quảng Nam (tại Thị xã

Điện Bàn)

Trung tâm đào tạo Bắc

Quảng Nam (tại Thị xã

Điện Bàn)

Cải tạo, nâng cấp khu

nhà lý thuyết

2 tầng, tổng diện tích

sàn 950 m2; cải tạo,

nâng cấp khu nhà thực

hành 2 tầng, tổng diện

tích sàn 850 m2.

2,700 2,332 368 2,100 1,826 274

II 21,992 18,694 3,298 7,691 6,688 1,003

1
Mua sắm trang thiết bị

giảng dạy

Đảm bảo cơ sở vật

chất, phục vụ tốt cho

việc giảng dạy và học

tập của con hộ nghèo,

hộ cận nghèo và vùng

đồng bào DTTS khó

khăn, qua đó góp phần

nâng cao chất lượng

giáo dục vùng đồng

bào DTTS

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ QUẢNG NAM
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Vốn 

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

NSTW

Vốn đối 

ứng ngân 

sách tỉnh

Số TT
Tên dự án/Danh mục công 

trình
Địa điểm đầu tư Quy mô đầu tư

Mục tiêu, sự cần thiết 

phải đầu tư

Chia theo nguồn vốn

Trong đó: Kế hoạch vốn 

năm 2022

Tổng mức 

đầu tư 

năm 2022 

Chia ra

Dự kiến tổng mức đầu tư

Tổng mức 

đầu tư

a)

Mua sắm trang thiết bị phục

vụ giảng dạy cho các ngành,

nghề: Điều dưỡng, Dược, Nữ

hộ sinh, Xét Nghiệm, Kỹ

thuật hình ảnh 

Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam

Mua sắm trang thiết bị

phục vụ nhu cầu dạy

học, đáp ứng yêu cầu

của Bộ Lao động về

ngành, nghề trọng

điểm

Giải quyết nhu cầu về

trang thiết bị phục vụ

dạy học, trọng tâm

ngành nghề Nữ hộ

sinh; đào tạo cô đỡ

thôn bảng,…

11,992 10,194 1,798 2,803 2,438 365

2
Nâng cấp công trình dạy

học

b)

Nâng cấp khối nhà Giảng

đường C, D và Khối trung

tâm thực hành kỹ thuật y học 

Trường Cao đẳng Y tế

Quảng Nam

Nâng cấp 28 phòng

học và 10 khu vệ sinh

chung và nâng cấp

toàn bộ các phòng học

thuộc khối nhà thực

hành kỹ thuật y học

Đảm bảo nhu cầu dạy

học lý thuyết, thực

hành tiền lâm sàng,

thực hành lầm sàng

trên người bệnh trước

khi đi đến thực hành

tại các cơ sở y tế.

10,000 8,500 1,500 4,888 4,250 638

III TRUNG TÂM DỊCH VỤ VIỆC LÀM 1,259 1,095 164 1,259 1,095 164

1

Mua sắm trang thiết bị công

nghệ thông tin phục vụ Sàn

giao dịch việc làm

Trung tâm Dịch vụ việc

làm Quảng Nam

Mua sắm trang thiết bị

công nghệ thông tin

phục vụ Sàn giao dịch

việc làm và cho địa

phương

Tư vấn việc làm, học

nghề, xuất khẩu lao

động và giải quyết

chính sách Bảo hiểm

thất nghiệp

1,259 1,095 164 1,259 1,095 164

47,798 40,992 6,805 26,254 22,830 3,424TỔNG CỘNG (I+II+III)
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