
UBND TiNH QuANG NAM
SOYTE

CONG HOA XA HOI CHU NGHiA VIETNAM. . .
DQc l~p - Tl}' do -H~nh phuc

s6: 55?J1J/BC-SYT Quang Nam, ngayolsthang/t1 nam 2021

BAo cAo KET QuA THAM DINH NOI BO
Bao cao d~ xu~t chii truong dAu t~ .

Dlf an B~nh vi~n da khoa khu vlfc rni~n mii phia b~c Quang Narn, hang
muc: H~ thBng nQi th~t, trang thi~t b] phong rnAtai Khoa Gay me h6i sire,

Ngo~i ti~t ni~u - Tieu hoa -Dong y

Kinh giri:
- HDND tinh Quang Nam;
- UBND tinh Quang Nam;
- Sa KS hoach va Dftu tu tinh Quang Nam.

Can cu Ludt Ddu tu cong ngay 13 thang 6 nam 2019;
Can cu Nghi dinh s6 40120201ND-CP ngay 061412020cua Chinh phu v~quy

dinh chi tiit thi hanh mot s6di~u cua Ludt Ddu tu cong;
Can cu Quyit dinh s6 20120161QD-UBND ngay 3018/2016 cua UBND Tinh

Quang Nam v~ viec Quy dinh chuc nang, nhiem v¥, quyen han va co cdu t6 chuc
cua So' Y ti Quang Nam;

Can cir Nghi quyet s6 56INQ-HDND ngay 221712021cua HDND tinh Quang
Nam v~ du kiin ki hoach ddu t1£cong nam 2022;

Can cu Quyit dinh s62342IQD-UBND ngay 1618/2021 cua UBND tinh Quang
Nam v~ vi?c giaa nhi?m v¥ l¢p baa caa d~ xudt chu truang ddu t1£cac dl! an ddu tu
ki hagch nam 2022 ngu6n Ngan sach nha nubc;

Sau khi xem xet Bao cao dS xuftt chu truong dftu tu dv an B~nh vi~n da khoa
khu vvc miSn nlii phi a b~c Quang Nam, h~ng mvc: H~ th6ng n(>ithftt, trang thiSt bi
phong mb t~i Khoa Gay me h6i suc, Ngo~i tiSt ni~u - Tieu h6a - Dong y va cac van
bfmphap ly lien quan, Sa Y tS tinh Quang Nam bao cao kSt qua th~m dinh Bao cao dS
xuftt chu truong dftu tu cua dv an v6i cac n(>idung chinh sau:

1.Thong tin chung ctia dlf an:
1.1. Ten dv an: B~nh vi~n da khoa khu vvc miSn nlii phia b~c Quang Nam,

h~ng mvc: H~ th6ng n(>ithftt, trang thiSt bi phong mb t~i Khoa Gay me h6i suc,
Ngo~i tiSt ni~u - Tieu h6a - Dong y.

1.2. Dv an nh6m: Nh6m B.
1.3. Cftp quySt dinh chu truong dftu tu dv an: HDND tinh Quang Nam.

1.4. Cftp quySt dinh dftu tu dv an: UBND tinh Quang Nam.



1.5. Ten dan vi sir dung: Benh vien da khoa khu V\fCmien nui phia b~c
Quang Narn.

1.6. Dia diem thirc hien dir an: Benh vien da khoa khu V\fCmien nui phia bac
Quang Narn, S6 107 Quang Trung, Thi trftn Ai Nghia, huyen Dai LQc, tinh Quang
Narn.

1.7. Dir kiSn t6ng mire d~u tir dir an: 69.000.000.000 etAng. (Biing chii: Scm
muoi chin ty d6ng).

Trong do:
+ Chi phi thiet bi
+ Chi phi QLDA
+Chi phi tir van d~u nr
+ Chi phi khac
+ Chi phi du phong

67.607.800.000 d6ng.
453.255.000 d6ng.
619.410.000 d6ng.
291.447.000 dong,
28.088.000 dong.

1.8. Nguon von dS nghi tham dinh: Ngan sach tinh.
1.9. Nganh, Iinh V\fC,chuang trinh sir dung nguon von dS nghi th§.rndinh: Y

1.10. Du kien thai gian thuc hien: 2022 - 2023.

1.11. Hinh thirc d~u tu cua du an: Nha nuoc d~u tu.

1.12. Cac thong tin khac:
- Loai thiSt bi: ThiSt bi y tS
- Quy mo d~u tir:

B~u tir cac thiSt bi y tS phil hQ'Pvai quy dinh cua BQY ts, phil hQ'Pvai nang
l\fc va nhu c~u su d\lng cua dan vi su d\lng, danh m\lc C\lthS nhu sau:

Dan vi tinh: d6ng

SB

STT Ten thi~t bi DO'nvi tinh
lll'gng

Aetau
tll'

H~ thBng thief bi n9i thAt phong rnA (h~ thBng panel

I
vach thep,tr~n thep khang khuAn, san vinyl khang H~ thBng 7
khuAn va thi~t bi etAng b9 cho phong rnA chuAn),
gam:
NQi that Phong rno nhi@rn(Phong rno so 7 di~n tich san ,

1 H~ thong 1
28 rn2)

2
NQi that Phong rno vo khuan nh6 (Phong rno so 3,4,5,6 H~ th6ng 4
di~n tich san 41,4 rn2)

3
NQi that Phong rno vo khuan Ian (Phong rno so 1 di~n H~ th6ng 1
tich san 45,3 rn2)

4 NQi that Phong rno vo khuan Ian (Phong rno so 2 di~n H~ thong 1



STT
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Ten thi~t b]

tich san 45,3 m2) (Phong rno chi)
San hanh lang sach

II

III

IV

V

VI

Den rnA treo trAn 02 nhanh
Den rnA treo trAn 03 nhanh co g~n camera va man
hinh chuyen dung
Ban rua tay phftu thuat 02 voi ttr dong
H~ th8ng canh tay treo trAn cung c§p khi va di~n cho
thi~t bi
May h§p tiet trimg nhiet do cao 2 cira > 500 lit

VIII
VII

1
2
3
4
5
6
7
8
9

May rira dung cu bing sieu am
He th8ng khi y t~ trung tam
H~ thong khi oxy
H~ thong khi CO2

H~ thong hut chan khong
H~ thong khi nen
May hut khi thai gay me
H~ thong bao dong khu V\IC
ThiSt bi ngoai vi
Ngo ra khi cac loai
HQPky thuat dau giuemg

IX
1
2
2.1
2.2
3

He th8ng khi sach kh8i phong rnAva hang lang sach
Phan thiet bi gan lien trong phong mo
Phan dieu hoa khong khi va thong gio
B<5xu' If; khong khi AHU
H¢ thong cap khi sach HFU
H~ thong di~n

II. Y ki~n thArn dinh noi bo:. ..

S8

DO'nvi tinh
hrong
dAu
trr

m2 87,3
Cai 5

Cai 2

Cai 4

H~ th8ng 7

Cai 1
Cai 1

He th8ng 1
H~ thong 1
H~ thong 1
H~ thong 1
H~ thong 1

May 1 Il~Jtv

H~ thong 1 0BQ 1
BQ 8 "t
BQ 30

He th8ng 1
BQ 1

B<5 8
H¢ thong 1
H~ thong 1

1. S\f cAn thi~t dAu nr dl}'an:
Benh vien Da khoa khu V\ICMiSn Nui Phia Bitc Quang Nam (B~nh vi~n) la

B~nh vi~n Da khoa h~ng II, tuySn tinh co nhi~m V\l cham soc suc khoe cho Nhan
dan cac huy~n miSn nui, bien gi6i phia Bitc tinh Quang Nam nhu: D~i LQc, Nam
Giang, Dong Giang, Tay Giang, Phu6c San va cac xa c~n kS cua huy~n Duy
Xuyen va Thi xa Di~n Ban.

B~nh vi~n co dQi ngu can bQ, Y Bac sl co trinh dQ chuyen mon sau, khong
ngling ne>l\Ic hQc t~p, nghien cuu khoa hQc, nang cao nang l\Ic chuyen mon v6i
m\lc dich ph\lc V\l b~nh nhan ngay duQ'c t6t han. DSn nay, B~nh vi~n da t~o duQ'c
long tin, co uy tin cao d6i v6i nguai b~nh dSn kham b~nh va diSu tri, s6 b~nh nhan
dSn n~m diSu tri nQi tru t~i day ngay mQt tang va hi~n co han 1.000 b~nh nhan n~m
nQi tru/ngay.



Hang muc Khoa gay me h6i sire - Ngoai tiSt nieu - Tieu hoa - Bong y thuoc
du an Benh vien da khoa khu vue miSn nui phi a B~c tinh Quang Nam, hang muc:
Khoa san - Nhi; Khoa truyen nhiem - Lao, Khoa gay me h6i sire - Ngoai tiSt nieu
Tieu hoa - Bong Y, Nha dai thS, Nha c~u noi, May phat dien dir phong, H~ thong
PCCC diroc thiet kS co 07 phong m6 va Ban vi cham soc dac biet (ICU). Do
nguon lire kinh phi d~u tu co han nen du an chi moi d~u tu phan xay dung, chua
d~u nr phan mua s~m trang thiSt bi Y tS nen khi hoan thanh ban giao dua vao su
dung thi kh6i phong m6 do chua duoc trang bi thiet bi y tS h~ thong noi th~t phong
m6 (vach tran nrong khang khuan) va trang thiSt bi phong m6 d6ng bQ, h~ th6ng
khi y tS trung tam va h~ th6ng khi s~ch nen khong dam bao v~n hanh dS ph\lc V\l
cong tac ph~u thu~t cho b~nh nhan, khong phM huy hSt hi~u qua d~u tu cua dv an.

BS dam bao sv ho~t dQng d6ng bQva d~y du trang thiSt bi khi dua h~ng m\lc
khoa Gay me h6i suc - Ngo~i tiSt ni~u - Tieu hoa - Bong y mai duQ'cxay d\fllg vao
v~n hanh, vi~c d~u tu trang thiSt bi y tS la vi~c lam hSt suc c~n thiSt va c~p bach
hi~n nay, c~n dUQ'ctriSn khai nh~m tranh tinh tr~ng kh6i phong m6 khong co du
thiSt bi ho~t dQng gay anh hUOng dSn hi~u qua ho~t dQng cua b~nh vi~n va hi~u
qua d~u tu cua dv an. Dv an d~u tu dem l~i nhiSu hi~u qua cho b~nh nhan va nhan
vien y tS trong cong tac ph~u thu~t va ch6ng nhiSm khuAn t6t, dam bao an toan cho
hang nam tren 10.000 ca ph~u thu~t t~i b~nh vi~n.

2. M1}ctieu dAu tll':
a) M\lc tieu t6ng quat:

Xay dvng B~nh vi~n Ba khoa khu vvc MiSn nlii phia B~c Quang Nam thanh
b~nh vi~n da chuyen nganh d~t tieu chuAnB~nh vi~n da khoa h~ng I co c~u 1.200
guemg b~nh theo huang hi~n d~i va bSn viing, co co sa v~t ch~t khang trang, trang
thiSt bi hi~n d~i dam bao tinh h~ th6ng, lien wc trong ho~t dQng chuyen mon cua
b~nh vi~n. Phat triSn cac dich V\ly tS theo huang chuyen sau, nh~m t~o co hQi cho
mQinguai dan duQ'ctiSp c~n vai cac dich V\ly tS co ch~t luqng ngay cang cao.

b) M\lc tieu C\lthS:
B~u tu mua s~m mai cac trang thiSt bi y tS, nQi th~t phong m6 nh~m dam

bao phong m6 la khong gian vo khuAn theo tieu chuAn quy dinh cua BQY tS, dam
bao tinh tien tiSn hi~n d~i, phu hQ'Pvai nhu c~u, nang Ivc chuyen mon, nghi~p V\l,
dap ung cac tieu chuAn quy dinh cua BQ Y tS cho B~nh vi~n Ba khoa khu vvc
MiSn nlii phia B~c Quang Nam dS kip thai dua cac phong m6 thuQc Khoa Gay me
h6i suc, Ngo~i tiSt ni~u - Tieu hoa - Bong y vao ho~t dQng, dap ung nhu c~u vS
dieu kien co sa vat ch~t du diSu kien cham soc suc khoe cho nhan dan trong dia... .
ban tinh va cac tinh Ian c~n.

3. Sll' tuan thu cac quy dinh cua phap lu~t trong nQi dung h6 SO' trinh
th~m dinb': VS co ban thanh ph~n va nQi dung h6 so bao cao dS xu~t chu truang
d~u tu dv an dam bao theo trinh tv, thu t\lCtheo cac quy dinh cua nha nuac.

4. S\f phil hQ'p v6i cac m1}ctieu chi~n Ill'Q'c;k~ ho~ch va quy ho~ch phat
tri~n kinh t~ - xii hQi viIng, liinh thA; quy ho~ch ph at tri~n nganh, linh v\fC:

Vi~c d~u tu dv an phu hQ'Pvai cac van ban:



, t

_Nghi quyet s6 56INQ-HDND ngay 22/7/2021 cua HDND tinh Quang Nam
vS du kien kS hoach d~u tu cong nam 2022.

_ Quyet dinh s6 2342/QD-UBND ngay 16/8/2021 cua UBND tinh Quang
Nam vS viec giao nhiem vu lap bao cao dS xu~t chu tnrong d~u tu cac du an d~u tu
kS hoach nam 2022 nguon Ngan sach nha mroc,

_KS hoach s6 2204/KH-UBND ngay 16/4/2021 cua UBND tinh Quang Nam
vS KS hoach thirc hien Chuang trinh phat trien su nghiep Y tS, Dan s6 tinh Quang
Nam giai doan 2021-2025.

5. S" phil hop v6'i tieu chi phan loai d" an nhom A, nhom B va nhom C:
Tuan thu thea Luat D~u tu cong ngay 13/6/2019 va Nghi dinh s6

40/2020/N£)-CP ngay 06/4/2020 cua Chinh phu vS quy dinh chi tiSt thi hanh mot s6
diSu cua Lu~t D~u tir congo

6. Cac nQi dung quy dinh tai Di~u 31 ella Lu~t DAu tll' eong:
a) Quy mo d~u tu: Co ban phil hQ'Pvai m\lc tieu d~u tu va cac quy dinh cua

nhanuO-c.
b) Hinh thuc d~u tu: D~u tu maio
c) Ph~m vi, dia diSm: B~nh vi~n da khoa khu VlJCmiSn nui phia b~c Quang

Nam, S6 107 Quang Trung, Thi tr~n Ai Nghla, huy~n D~i LQc, tinh Quang Nam.
d) Cac ngu6n v6n va kha nang can d6i v6n: Theo bao cao dS xu~t d\l' an

ngu6n v6n thlJc hi~n dlJ an tu ngu6n v6n Ngan sach tinh la phil hQ'Pva dung m\lc

tieu.
e) Thai gian, tiSn dQthlJc hi~n: Theo bao cao nghien cUu dS xu~t chu truang

d~u tu thai gian tiSn dQthlJc hi~n dlJ an giai do~n 2022-2023 la phil hQ'P.
_NQi dung bao cao co ban xac dinh so bQ, danh gia, tinh toan v@hi~u qua xa

hQi, bao v~ moi truO'ng va ph:it triSn bSn vfmg.
ID. Ki~n nghi ella eO'quan thAm dinh:
Bao cao dSxu~t chu truong d~u tu dlJ an co ban dap ung yeu c~u, kinh dS nghi

HDND tinh, UBND tinh, Sa KS ho~ch va D~u tu xem xet, quySt dinh chu truang
d~u tu dlJ an: B~nh vi~n da khoa khu VlJCmiSn nui phia b~c Quang Nam, h~ng
m\lc: H~ th6ng nQi thAt, trang thiSt bi phong mb t~i Khoa Gay me h6i suc, Ngo~i
tiSt ni~u - Tieu hoa - Dong y./.

NO'inh~n~
- Nhu tren
- Luu: VT; KHTC.



   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

 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

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 417/TTr-SYT ngày 
25/11/2021 của Sở Y tế trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương 
đầu tư dự án 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. 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 báo cáo kết 
quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 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, 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 chủ trương đầu tư.
2. Báo cáo kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn số 703/BC-

SKHĐT ngày 07/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư.
3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 3500/BC-SYT ngày 25/11/2021 của Sở Y 

tế.
4. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
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;
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- 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 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh về dự kiến 
kế hoạch đầu tư công năm 2022.

- Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh về việc 
giao nhiệm vụ lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn 
ngân sách nhà nước.

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: Ý kiến bằng văn bản.
B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT:
I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN:
1. Tên dự án: 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.

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 Quảng Nam.
5. 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.

6. Dự kiến tổng mức đầu tư: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín 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 đầu tư thực hiện dự án: Năm 2022 - 2025.
II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP:
Sở Tài chính (Theo Công văn số 3625/STC-ĐT ngày 16/12/2021):
Dự án 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 là dự án sử dụng vốn đầu tư công, được thực hiện 
theo pháp luật đầu tư công, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 
58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, chủ đầu tư có 
trách nhiệm khảo sát thông tin về giá bằng các phiếu báo giá của nhà sản xuất, 
nhà cung cấp hoặc thuê đơn vị có chức năng thẩm định giá làm cơ sở xây dựng 
dự toán hoặc tổng mức đầu tư, cung cấp cho cơ quan thẩm định.

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH:
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1. Sự cần thiết đầu tư dự án:
Bệnh viện Đa khoa khu vực khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, huyện 

Đại Lộc được UBND tỉnh thành lập vào năm 2001, thực hiện khám, chữa bệnh 
cho nhân dân trong huyện Đại Lộc, các xã miền núi và các huyện miền núi khu 
vực phía Bắc tỉnh. Bệnh viện hiện có 22 khoa lâm sàng, 06 khoa cận lâm sàn và 
08 phòng chức năng. Các hạng mục đã được đầu tư xây dựng: Khoa sản – Nhi; 
Khoa Truyền nhiễm – Lao; Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết niệu – Tiêu hóa – 
Đông y, Nhà đại thể, Nhà cầu nối. Tuy nhiên 07 phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi 
sức, Ngoại tiết niệu – Tiêu hóa – Đông y chưa được đầu tư mua sắm trang thiết 
bị y tế, hệ thống nội thất phòng mổ, hệ thống khí y tế trung tâm, hệ thống khí 
sạch nên chưa đảm bảo vận hành để phục vụ công tác phẫu thuật cho bệnh nhân. 
Do đó việc đầu tư hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê 
hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y Bệnh viện Đa khoa là 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 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 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: Dự án 
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 được HĐND tỉnh thống nhất đầu tư năm 2022 tại Nghị 
quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ lập 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn 
ngân sách nhà nước tại Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021. 

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 69.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

B theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công năm 2019.
5. Các nội dung đầu tư:
a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư bao gồm các nội 

dung:
Đầu tư 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.
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b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công.
c) Phạm vi, địa điểm: 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.

d) Nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng vốn ngân sách tỉnh 
được Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn tại 
Báo cáo số 703/BC-SKHĐT ngày 07/12/2021.

đ) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 
thời gian thực hiện dự án năm 2022-2023, qua xem xét văn bản thẩm định nguồn 
vốn và khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất tiến độ thực hiện 
dự án 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.

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định:
Chi phí thiết bị được xác định trên cơ sở báo giá của 03 nhà cung cấp (do 

Sở Y tế chịu trách nhiệm về các báo giá); các chi phí quản lý dự án, tư vấn, chi 
phí khác được lập dự toán trên cơ sở chi phí chuyên gia theo quy định. Giá trị 
tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập báo cáo nghiên cứu khả thi 
trên cơ sở danh mục thiết bị, khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện 
hành và 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.

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 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. 

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;
- Sở Y tế;
- BGĐ Sở;
- Lưu: VT, TĐDA(Hòa).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao



UBND TỈNH QUẢNG NAM
SỞ TÀI CHÍNH

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

#SoKyHieuVanBan #DiaDiemNgayBanHanh
V/v tham gia góp ý thẩm định 
báo cáo đề xuất chủ trương đầu 
tư dự án 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

     

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Sở Tài chính nhận được Công văn số 2529/SKHĐT-TĐDA ngày 26/11/2021 
của Sở Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 
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. Ngày 09/12/2021, Sở Tài chính đã có Công văn số 3532/STC-TCĐT tham 
gia góp ý gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư.

Nay, qua báo cáo của Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng 
Nam tại Công văn số 473/BV-VT,TBYT ngày 14/12/2021 và làm việc trực tiếp với 
đơn vị, Sở Tài chính có ý kiến như sau:

Dự án 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 là dự án sử dụng vốn đầu tư công, được thực hiện theo pháp luật 
đầu tư công, không thuộc phạm vi điều chỉnh của Thông tư số 58/2016/TT-BTC 
ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính. Theo đó, Chủ đầu tư có trách nhiệm khảo sát 
thông tin về giá bằng các Phiếu báo giá của nhà sản xuất, nhà cung cấp hoặc thuê 
đơn vị có chức năng thẩm định giá để thẩm định giá làm cơ sở xây dựng dự toán 
hoặc tổng mức đầu tư, cung cấp cho cơ quan thẩm định. 

Sở Tài chính tham gia ý kiến để Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét khi thẩm định./.
 (Văn bản này thay thế cho Công văn số 3532/STC-ĐT ngày 09/12/2021 của Sở 

Tài chính)

Nơi nhận:     
- Như trên;
- Bệnh viện ĐKKVMNPBQN (để biết);
- Lưu: VT, ĐT, Chau (2).

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

#ChuKyLanhDao
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