
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TRI )Jc Ip - Ti do - Hinh phñc 

St:536LjT1'r-UBND Quáng Trj, ngày  03  thcngdnám  2020 

T5 TR!NH 
Quyt dlnh  diu chinh chü trucrng du tir 

Diy an: Du tir co' s& vt chat, mua sam trangthit bj y t tuyn tinh 
Hng miic: Trung tam Tam than kinh va hç thong thiet b! x trl 

KInh gài: Hi dông nhãn dan tinh 

Can cr Lut T chirc chInh quyn dja phucmg ngày 19/6/20 15; 

Can cr Lut süa di, b sung mt si diu cüa Lut T chcrc ChInh phü va 
Lust To chrc chInh quyên dja phixcmg ngày 22/11/2019; 

Can cr Lut Du tu cong ngày 13/6/2019; 

Cànci1r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa Chinh phü quy 
djnh chi tiét thi hành mt so diêu cüa Lutt Dâu tu công; 

Can cr Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thu?rng viii Quôc hi quy djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mirc phân bô 
von dâu tu Cong nguôn ngân sách nhà ni.r&c giai doan 2021-2025; 

Can cir Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tu&ng 
ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành rnt so diêu cüa Nghj quyêt so 
973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thu&ng v Quôc hi quy 
djnh ye các nguyen täc, tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tix cong nguôn 
ngân sách nhà nu&c giai domn 202 1-2025; 

Can cü Van bàn s 6842/BKHDT-TH ngày 16/10/2020 cüa B K hoich 
và Dâu tu ye vic phân bô ké hoch von NSNN nàm 2021; 

C.n cü Nghj quyt s 344a/NQ-HDND ngày 11/9/2018 cüa HDND tinh phê 
duy chü truang dir an Dâu tu co sà vtt chat, mua sam trang thiêt bj yté tuyên tinh. 

UBND tinh kInh trinh I-IDND tinh quyt djnh diu chinh thu trucmg du 
Ut dix an Dãu trr cci sâ vt chat, mua sam trang thiêt bj y té tuyên tinh, Hang 
rniic: Trung tam Tam than kinh và h thông thiêt bj x trj vâi các ni dung chInh 
nhu sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DV'  AN BE NGH BIEU CHINH 

1. Ten dl/ an: Du Ut cci s& vt ch.t, mua sam trang thit bj. y té tuyên tinh, 
Hing mic: Trung tam Tam than kinh và h thông thiêt bj xa trj. 
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2. Miic tiêu dâu tis: 

- Hoàn thin cci s& h? t.ng và tang cixông c si vt chit trang thit bj y té, 
nâng cao chat lirçing djch vi cong tác khám chcta bnh cüa Bnh vin Da khoa 
tinh Quáng Trj. 

- Dáp 1'rng nhu cu khám và diu trj ti ch cüa bnh nhân tam thn kinh 
và ung buâu. 

- Giãm chi phi diu tn cho ngu?ii bnh; giâm tái cho các bnh vin tuyn 
trén. 

3. Quy mô dAu tis: 

- Hqp phn xây dçrng: Xay dirng Khoa tarn thn kinh 02 tng, thng din 
tich 1.056m2; Khu xa trj 01 tang, 524,7m2; Nba câu nôi; H thông phông cháy 
chcta cháy; Các h?ng  mic phi1 trçl (hang rào, san vu&n, dt.r&ng nhira ni b, rãnh 
thoát ni.râc); Thiêt bj diêu boa nhit d, thoát nuc, chông set, phOng cháy chUa 
cháy. 

- Hcipph.n thit b: H thng may gia tc tuyn tinh cia mrc nàng hrçing 
vói ông chuân trirc 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); H thông do 
khuôn chI. H thông chiip cat lOp vi tInh mô phOng 16 lát cat. 

4. Nhóm dir an: Nhóm B 

5. Chü dâu ti.r: 

- Hqp phn xây dijng: Ban Quãn 1 dr an du tu xây drng CC Cong trInh 
dan diing và cong nghip tinh Quàng Trj. 

- Hqp phn thit bj: SO Y t tinh Quãng Trj. 

6. Di tuçing th hithng cüa dr an: Ngành y t, trrc tip là Bnh vin cia 
khoa tinh Quãng Trj và ngi.rOi dan có nhu câu khám và diêu trj bnh. 

7. Dja dim thirc hin dr an: Trong khuôn viên Bnh vin cia khoa tinh, 
phuing Dông Lwng, thành phô Dông Ha, tinh Quâng Trj. 

8. Tng vn thirc hin dir an, gm vn: 

Ngân sách iiong h trçi: 150.000 triu dOng. 

9. ThOi gian thirc hin: Näm 202 1-2024 

10. Ca quan, dan vj thrc hin dir an: 

- Ban Quãn 1 dir an du tu xây dirng các cOng trInh dan ding và cOng 
nghip tinh Quâng TrI:  Chju trách nhim thirc hin hçp phân xây dimg, bàn giao 
cho Bnh vin Da khoa tinh quân 1 sau khi nghim thu hoàn thành. 
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- S& Y t tinh Quãng Trj: Chju trách nhim thirc hin hçip phn thit bj, 
bàn giao thiêt bj vâ to chi'rc chuyên giao cong ngh, dào tao  si:r diing. Quân 1 
nba nuàc trong qua trInh khai thác, vtn hành thiêt bj. 

- Bnh vin Da khoa tinh Quáng Trj: Tip nhn cci s& vt chit, trang thit 
bj, xây drng giãi pháp và kê hoach dào tao,  bôi dtxông nguôn nhân 1irc có chuyên 
mon phü hqp nhmn chuyên giao cong ngh và dào t?o  sr diing. Chju trách nhim 
khai thác, scr diing, vn hành, báo trI, bâo dng thiêt bj theo quy djnh. 

II. QUA TRiNH TRIEN KHAI XAY DUNG BAO CÁO BE XUAT 
BIEU CHINH CHU TRU'OG DAU TIX DV AN 

Dr an DAu tix cci so vt cht, mua sm trang thit bj y t tuyn tinh dâ 
dirqc Hi dông nhân dan tinh phê duyt chU tnrang dâu tu tai  Nghj quyêt s 
344aJ2018fNQ-HDND ngày 11/9/2018 và dl/ kiên sü dimg nguOn vOn dir phông 
NSTW trong kê hoach dâu ti.r cong trung han  giai doan 2016-2020. Tuy nhiên, 
giai doan 2016-2020 dir an chixa duçic bô trI von thirc hin. 

Ngày 31/8/2020, UBND tinh dä Co van bàn s 3983/IJBND-CN giao SO 
Y té Ip Báo cáo dé xuât chü truclng dâu ttx dij an Dâu tu co sO vt chat, rnua 
sam trang thiêt bj tê tuyên tinh, Hng miic: Trung tam tam than kinh và h thông 
thiêt bj xa trj; sau khi rà soát ni dung dâu tis dir an nhãm dam bâo phü hçcp tlnh 
hInh thirc tiên ye cong tác khám ch&a bnh, câu hInh may móc thiêt bj hin nay 
và khá nàng can dOi bô trI nguôn von cho dir an thI cO mt sO ni dung diêu 
chinh so vOi quyêt djnh phê duyt chü tnrang ban dâu. VI 4y, SO Y tê 1p Báo 
cáo dé xuât diêu chinh chü trixong dâu t.r dir an trmnh thâm djnh, phê duyt theo 
quy djnh tai  khoàn 2 Diêu 101 Lust  Dâu tu cong sO 39/2019/QH14. 

Ngày 12/11/2020, SO Kê hoach và Du tu t chtc Hi nghj thm djnh 
diêu chinh Báo cáo dê xuât chü truong dâu tu, nguôn vOn và kha nàng can dOi 
vOn dir an Dâu tu co sO 4t chat, mua sam trang thiêt bj y tê tuyên tinh - Hang 
rniic: Trung tarn tam than kinh và h thông thiêt bj xa trj vOi sir tham gia cüa các 
SO, Ban ngành lien quan và dã CO van bàn tong hp kiên sO 1 874/SKH-KGVX 
ngày 16/11/2020 gOi SO Y tê dé chinh scra, hoàn chinh hO so. 

Dn nay, SO Y t dã hoàn chinh Báo cáo d xut diu chinh chü truong 
dâu tu dir an theo ' kiên két lun cüa Hi dOng thâm djnh &rçic tOng hçip taivän 
bàn s 1874/SKH-KGVX ngày 16/11/2020 cüa SO Kê hoach và Dâu tir, ho so 
dam bão theo quy djnh Lust Dâu tu cong. 

III. DANH MVC  HO SO KEM THEO 

1. Nghj quyt s 344aJNQ-I-IDND ngày 11/9/2018 cüa HDND tinh phe 
duyt chü truong dir an Dâu tu co sO 4t chat, mua sam trang thiCt bj y tê tuyên 
tinh. 

2. Báo cáo d xut diu chinh chO truong diu tu dir an. 



4 

3. Báo cáo K& qua thm djnh diu chinh Báo cáo d xuât chü trucing du 
tir dir an cüa Sâ Kê hoach và Dâu tt.r. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xet, quy& djnh phê duyt diu chinh 
chü trirong dâu tir dir an: Dâu ti.r co sâ vt chat, mua sam trang thiêt bj y tê tuyên 
tinh, Hang mvc:  Trung tam Tam than kinh và h thông thiêt bj x trj ('Nç5i dung 
d tháo Nghj quyêt dInh 

Ntiiizl,ân: TM. IJY BAN NHAN D 
-Nlurtrén; 
- ChCi tjch, các PCT UBND tinli; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các Sâ: KHDT, TC; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
- Lixu VT, VX.

, 
 

CHU TJCH 

....—, c': •N 

: 

:':.' ': 

Vô Van Hung 



5 

HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH  QUANG  TR! Bc Ip  - Ti1 do - Hinh phác 

So: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày lháng 12 nãm 2020 

NGH! QUYET 
Vdiuchinhchütrtro'ngduttr 

Dir an: Bau ttr co' so' vit chat, mua sam trang thiet b! y te tuyen tinh 
A A A Hang myc: Trung tam tam than kinh va hç thong thiet b xi tr! 

HQI BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VII- K HQP THU 19 

Can c& Lu2t T chic chInh quyn cl/a phuvng ngày 19/6/2015; 

Can c- Lu42t s&a dii, bá sung m5t sá diu cia Lut T chtc ChInh phi và 
Lu2t To chzc chInh quyén d/aphu'crng ngày 22/11/2019, 

Can c& Luat  Du tir cOng ngày 13/6/2019; 

Can cá Nghj cl/nh s 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cüa GhInh phz quy 
cl/nh chi tiêt thi hành mç5t so diêu cüa Lut Dáu tu' công, 

Theo d nghj cia UBND tinh tgi Ta trinh sO' /TTr-UBND ngày /12/2020. 

QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt diu chInh chü tru'o'ng du tir dij an Du tir co' so' 4t 
chat, mua sam trang thiet b! y te tuyen tinh, Hing mi1ic: Trung tam tam 
than kinh và h thng thit bj x trj vOi các ni dung nhtr sau: 

1. Mic tiêu du tij: 

- Hoàn thin co sâ ha tAng và tang cung Ca sâ v chAt trang thit bj y t& 
nâng cao chat h.rçing djch v11 cong tác khám ch1'ra bnh cüa Bnh vin da khoa 
tinh Quâng Trj. 

- Dáp frng nhu cAu khám và diu trj t?i  ch cüa bnh nhân tam thAn kinh va 
ung bi.r&u. 

- Giâm chi phi diu trj cho ngi.rñ bnh; giãm tái cho các bnh vin tuyn trên. 

2. Quy mo dâu ttx: 
- Hcp phAn xây dirng: Xây drng Khoa tam thAn kinh 02 tAng, tong din 

tIch 1.056m2; Khu xa trj 01 tAng, 524,7m2; Nhà cAu ni; H thng phông cháy 
chti'a cháy; Các hang miic phi trçi (hang rào, san vtthn, du&ng nhra ni b, rãnh 
thoát nwrc); Thit bj diu hôa nhit d, thoát nmthc, chng set, phông cháy chta 
cháy. 

DTfTHAO 
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- Hcrp phAn thit bj: H thng may gia tc tuyn tInh da mi'rc nãng h.rçng 
vth ng chun trirc 120 lá (IMRT + IGRT + VMAT/RAPIDARC); H thng d 
khuôn chI. H thng chip ct lOp vi tInh mô phông 16 lát ck 

3. Nhóm du an: Nhóm B. 

4. Tng mirc d.0 tu dr an: 150.000 triu dng (Bcng chu: M5t tram nám 
muyi tj' dóng). 

5. Ca cu ngun vn: Ngân sách trung uang h trq. 

6. Dja dim thrc hin dixan: Trong khuôn viên Bnh vin da khoa tinh, 
phuOng Dông Luang, thành phô Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

7. Th?yi gian, tin d thirc hin dir an: 04 nãrn, tir näm 202 1-2024. 

Diu 2. T chuc thurc hin 

UBND tinh chi dao  SO Y t, Ban Quân l dir an du tu xây drng các cong 
trInh dan ding và cong nghip tinh chü trI, phôi hçip vOl các ca quan lien quan 
hoân thành Báo cáo nghiên ct'ru khâ thi cüa dir an Dâu tu co sO 4t chat, mua 
sam trang thiêt bj y tê tuyên tinh, Hang rniic: Trung tarn tam than kinh và h 
thông thiêt bj xi trj trInh cap có thâm quyên quyêt djnh dâu tu dii an theo diing 
quy djnh cüa Lut Dâu tu cong và pháp 1ut lien quan. 

Diu 3. Diu khoãn tlii hành 

1. UBND tinh chi dao  SO Y t, Ban Quãn l dir an du ti.r xây dmg các 
cong trInh dan dung và cong nghip tinh và các ca quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. ThuOng trrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan 
tinh,TO dai  biêu Hi dông nhan dan tinh, di biêu Hi dông nhân dan tinh phôi 
hqp vOi Ban Thu&ng trirc Uy ban Mt trn To quôc Vit Narn tinh và các to 
chrc chInh trj xã hi giám sat vic thirc hin Nghj quyêt nay báo cáo Hi dông 
nhân dan tinh theo quy dlnh  cüa pháp lut. 

Nghj quyt nay dixçTc Hi dng nhân dan tmnh Quãng Trj khóa VII, k' h9p 
thir 19 thông qua ngày tháng 12 nãm 2020, có hiu hrc kê tii ngày thông qua 
và thay the Nghj quyêt so 344a/NQ-HDND ngày 11/9/2018 cüa HDND tinh./. 

J\gj n/i/in: 
- Nhi.r Dieu 3; 
- Các B: KH&DT, TC; 
- Các sâ: KH&DT, IC; KBNN tinh; 
- Li.ru: VT, KTNS. 

CHU T!CH 

Nguyn Dng Quang 
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