
 

 
 

Phụ lục II 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN  

ĐƯỜNG NỘI THỊ PHÍA ĐÔNG KẾT HỢP HẠ COS NỀN TRÁNH NGUY 

CƠ SẠT LỞ ĐỒI KIỂM LÂM VÀO KHU DÂN CƯ THỊ TRẤN PRAO 
(Kèm theo Nghị quyết số .../NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

1. Mục tiêu đầu tư: 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 cư trong khu vực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa 

phương. 

2. Quy mô đầu tư: 

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

2km với quy mô như sau: 

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

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

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

tính cầu: HL93. 

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

5,0m (vỉa hè). 

+ Khổ cống bằng bề rộng nền đường. 

- 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 tư: 249.000.000.000 đồng (Hai trăm bốn mươi 

chín tỷ đồng). 

5. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư:  

- Ngân sách tỉnh: 224.000.000.000 đồng. 

- Ngân sách huyện Đông Giang: 25.000.000.000 đồng. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Thị trấn Prao, huyện Đông Giang, tỉnh Quảng 

Nam.  

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

 

 

  



 

 
 

Phụ lục III 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 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 Nghị quyết số   /NQ-HĐND ngày 12/01/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh) 

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư 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 lượng 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 tư: 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. 

3. Dự án nhóm: B. 

4. Tổng mức đầu tư dự án: 69.000.000.000 đồng (Sáu mươi chín tỷ đồng). 

5. Nguồn vốn đầu tư: 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. 


