
UY BAN NHAN DAN CONG  HOA XA HO!  CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

So:  ASV  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày49 tháng 8 näm 2022 

TO TRINH 
Quyt d!nh  chü trwrng du ttrdr an 

Mua sam trang thiet b! cho cac c sr y te t.nh Quang Tn 

Kinh giri: Hi dng nhân dan tinh. 

Can ci'Lu2t T chz-c chInh quyn djaphircrng ngày 19/6/2015; 

Can c& Luçt s&a dó'i, bá sung m5t sc diu cia Lut T chzc ChInh phñ và 
Lu2t To chzc chInh quyên dja phwcing ngày 22/1 1/2019, 

Can ct Lut Du tir cong ngày 13/6/2019, 

Can th Nghj a'jnh s 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cia C'hInh phz quy 
djnh chi tiêt thi hành m5t sO diéu cáa Luçt Dáu tu cóng, 

Can ci Nghj quyê't sO' 43/2022/QHJ5 ngày 11/01/2022 cüa Quc h5i v 
chInh sách tài khóa, tién t ho trc/ C/wring trInh phyc hôi và phát triên kinh tê - 
xà h5i; 

Cän c& Nghj quyét s 11/NQ-cP ngày 30/01/2022 cüa GhInh phü v 
Chwing trInh phyc hOi và phát trién kinh tê - xâ hç5i và triên khai Nghj quyêt sO 
43/2022/QHJ5 ngày 11/01/2022 cza Quc hç51 ye chInh sách tài khóa, tiên tê ho 
trc/ Chiwng trInh; 

Can c& Van ban sO' 681/7Tg-KITH ngày 0 1/08/2022 cüa T/th twang 
ChInh phü v vic thông báo danh myc và müc von cho các nhim vy, dt an 
thu3c Chuv'ng trInh phyc hi và phát trkn kinh tê - xâ h5i (dçrt 2); 

Can cá Van ban so' 5604/BKI-JDT-TH, ngày 10/8/2022 cia Bó K hogch 
và Du tw v viçc khdn tnrong hoàn thin thi tyc dáu tw các dt an thuc 
Churing trinh phyc hi và phát triên kinh té - xd h5i, 

UBND tinh trInh HDND tinh quyt djnh chñ tri.wng du ttr dr an Mua 
sm trang thiêt bj cho các c s& y tê tinh Quãng Trj vth các ni dung chinh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG D! AN 

1. Ten dij an: Mua s.m trang thit bj cho các Ca s& y t tinh Quâng Tij. 

2. Muc tiêu dâu tu: 

Hin di hóa trang thit bj y t cho tuyn y t cci sâ thuc ngành Y tê tinh 
Quãng Trj d nâng cao nàng lirc khám cha bnh, chAm soc sirc khöe nhân d.n, 
gop ph.n nang cao tui th9 và ch.t 1isçng sng cüa ngi.thi trén dja bàn tinh. 

Thrc hin duçic nhiu danh mic k5' thut, cung rng dy dü các djch vi 
chäm soc sue khOe ban dâu, khám bnh, chüa bnh cho nguii dan trên dja bàn theo 
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hi.thng toàn din, lien tic, phi hqp và 1ng ghép chat chê giia dir phông và diu 
tn, giQa các cor sO y t trên dja bàn huyn vOi tuyn trên; dam báo ngisvi dan &rcic 
tip cn các djch vi y t có ch.t liiçing ti cor sO, giãm chuyn ngi.r&i bnh len các 
bnh vin tuyên trên, bâo dam cong b.ng, hiu qua trong cong tác bão v, chäm soc 
và nãngcao sire khóe nhân dan; gop phn phiic hM, tang truOng kinh t xã hi bâo 
dam quôc phông, an ninh, trt tr, an toàn xà hi, an sinh xä hi và d?:ii sang cüa 
nguàri dan trong tInh hInh mOi theo djnh hizOng "Phát trin mng krOi y t& nâng 
cht luvng hoat  dng các cci sO y t cong 1p dáp irng yeu c.0 chäm soc sire khOe 
nhãn dan, nãng cao chat krcing dan s trén dja bàn tinh Quãng Trj giai do?n 2022-
2026 djnh hithng ctn 2030". 

3. Quy mô du tu: 

Mua sm trang thit bj cho các cci sO y t tinh Quáng Trj bao gm: 50 Ni 
hap tit trüng; 01 May siêu am tong quát; 01 May siêu am tam soát san khoa; 01 
May siêu am tim mach; 06 May din tim; 07 May theo dOi bnh nhân (Monitor 
6 kênh); 01 May gay me kern thO; 01 May phân tIch dOng máu tr dng; 06 May 
sinh hóa t1r dng; 02 H thng ni soi tiéu hoá; 03 H thng X-Quang k5 thu.t 
so tong quát. 

4. Nhóm dir an: Nhóm C. 

5. Di tuçrng thi1 hi.rOng cüa di an: Ngành y t và nguOi dan. 

6. Dja dim thirc hin dir an: ti các Co sO y th trrc thuc SO Y t tinh 
Quãng Trj (trên dja bàn các huyn: Dakrông, Cam L, Triu Phong, Gio Linh, 
HuOng Hóa, VTnh Linh; huyn dáo Cn CO, thj xã Quâng Trj, thành ph DOng 
Ha). 

7. Tng vn thirc hin dr an: 30.756 triu dng. 

- Ngun vn: Ngân sách trung i.rong t1r Chrang trInh phiic hi và phát 
trin kinh tê - xã hôi thuôc lTnh vuc y t. 

8. ThOi gian thirc hin: Näm 2022-2023. 

9. Co quan, don vj thirc hin d%r an: SO Y t chju trách thim phi hçip vOi 
các cor quan lien quan t chirc thirc hin và giárn sat cht chê qua trmnh triên khai 
thuc hin dir an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DING BAO cAo BE XUAT 
CHU TRIXONG BAU TII DV AN 

Thirc hin Nghj quyt s 1 1INQ-CP, ngày 30/01/2022 cüa ChInh phü v 
Ch1.rorng trInh phiic hi vâ phát trin kinh t - xä hi và triên khai Nghj quyêt so 

43/2022/QH1S, ngày 11/01/2022 cOa Quôc hôi ye chInh sách tài khóa, tiên t h 
trç Chi.rcng trInh, Cong van s 681/TTg-KTTH, ngây 01/08/2022 cUa Thu tuOng 
ChInh phü v vic thông báo danh mvc  và mire vOn cho các nhim vi, di an 
thuôc Chuong trmnh phiic hôi và phát triên kinh tê - xa hi (dçit 2), Cong van s 
5604/BKHDT-TH, ngày 10/8/2022 cüa BO K ho?ch  và Du tu ye vic khân 
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trucrng hoàn thin thU tic d.0 tur các dir an thuc Chirong trInh phc hi và phát 
triên kinh tê - xã hi; UBND tinh dã ban hành van s 3756/UBND-KGVX, ngày 
08/8/2022 v vic giao nhim v11 1p Báo cáo d xut chU tnrong d.0 tur các dir an 
thirc hin Chisorng trinh ph11c hi kinh t - xâ hi thuc 1mb vrc y t, trong do có 
di,r an: Mua sam trang thiêt bj cho các cci sâ y tê tinh Quãng Trj. 

Qua trInh 1p, thm djnh báo cáo d xut chU tnrclng du ti.r, d dam báo 
thrc hin theo dUng quy djnh cUa pháp 1ut và chi dao  cUa B K hoach và DAu tu 
ti Van ban s 5604/BKFIDT-TH, ngày 10/8/2022; trén co s& kin thng nht 
cUa Hi dông thâm dnh tji cuc h9p ngày 15/8/2022 và dê xuât cUa Si Y tê, S& 
K hoch và Du tu, UBND tinh trInh 1-IDND tinh phê duyt Báo cáo dê xuât chU 
tri.rcng dâu tu dir an Mua sam trang thit bj cho các Co sâ y tê tmnh Quáng Tn theo 
các ni dung néu ti miic I cUa Th trInh nay. 

III. DANH MUC  HO S€1 KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chU tnrclng du tu dir an. 

2. Báo cáo Kt qua th.m djnh Báo cáo dé xut chU tnirong du tu dr an 
cUa Sâ K hoach và Du ti.r. 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chU truclng 
du tu dir an: Mua sam trang thit bj cho các co sà y tê tinh Quâng Trj (N5i 
dung dt tháo Nghj quyét dinh kèm)./.'/ 

Noi nhân: 
- Nhu trên; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S&: KHDT, TC, )' tê; 
- Luu VT, KGVX 
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