
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIET NAM 
TiNH QUANG TRI Dc 1p - Ttr do - Hnh phüc  

S:  J34  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày44 tháng g nám 2021 

T1 TR!NH 
Qut dlnh  chü tru'o'ng du ttr diy an 

Cat to, nang cap Bçnh viçn chuyen khoa Lao va bçnh phoi; 
Hing miic: Xây mó'i Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nhà cu ni 

và cal to, sfra chü'a mt s hng miic khác 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh 

Can dr Lut T chirc chInh quyn dja phwmg ngày 19/6/2015; 

Can cü Lut süa di, b sung mt s diu cüa Lut T chüc ChInh phü và Lu.t 
T chrc chInh quy&n dj a phuong ngày 22/11/2019; 

Can cir Lutt Du ttx cong ngày 13/6/20 19; 

Can ci'r Nghj djnh s 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy djnh 
chi tiêt thi hành mt so diu cCta Lut Du tu công; 

Can cir Nghj quyt s 973/2020/UBTVQH14 ngày 08/7/2020 cüa Uy ban 
Thi.thng vi Quôc hi quy djnh v các nguyen t.c, tiêu chI và djnh mi'rc phân bô von 
dAu tu cong ngun ngãn sách nhà nuóc giai don 202 1-2025; 

CAn cr Quyt djnh s 26/2020/QD-TTg ngày 14/9/2020 cüa Thu tir&ng ChInh 
phü quy djnh chi tiêt thi hành mt sá diu cüa Nghj quy& s 973/2020/UBTVQH14 
ngày 08/7/2020 cüa Uy ban Thithng vit Quc hi quy djnh v các nguyen tic, tiêu chI 
và djnh mire phân b vn du tix cong ngun ngân sách nhà nuOc giai do?n 2021-
2025; 

Can cir VAn ban s 41 9/TTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thir tuiing ChInh phü 
v vic dr kiên k hoch du tu cOng trung h.n giai don 202 1-2025; 

CAn cir Chi thj s 1 3/CT-TTg ngày 23/5/2021 cüa ThU tuâng ChInh phU v dy 
nhanh tin d và nâng cao chAt luçmg xây dirng K hoch dAu ti.r cong trung hn giai 
do?n 2021-2025. 

CAn cit Nghj quyt s 15/NQ-HDND ngày 29/4/2021 cUa HDND tinh ye vic 
cho kin di vOi k hoch dAu tu cong trung hn vn ngân sách Trung uong h trçl 
và vn ngãn sách dja phuong giai doan 2021-2025 cUa tinh; 

CAn cit Ngh quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cUa HDND tinh ye vic 
cho kin lAn thit 2 di vii K hoch dAu tu trung hn vn ngân sách Trung 1.ro'ng h 
trçi VA vn ngân sách dja phucmg giai don 202 1-2025 cirn tinh; 
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UBND tinh trInh I-IDND tinh quy& djnh chü truxYng dâu tu dir an Cãi tto, nâng 
cp Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi; Hang  mJic: Xây mâi Khoa diu trj 
djch bnh nguy him, Nhà cu ni Va tao, sia chta mt s hang mitc khác vài các 
ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG D AN 

1. Ten dir an: Cái tio, nâng cp Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phôi; Hang 
mic: Xây mói Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nhà cu ni và cãi t?o,  st'ra ch1ta 
mt s hang  miic khác. 

2. Mic tiéu dAu tii: Xây m&i Khoa diu trj djch bnh nguy him d dam báo cci so 
vt chAt phiic vi cong tác diu tn bnh nhan Covid- 19 và các djch bnh khác; d&ig th&i, 
cãi tao,  sCra chtta mt s hg mi1c cong trmnh nhm chng xung cAp, dam bão thun Içii 
cho vic khám và chüa bnh cho ngithi dan cCing nhix nâng cao chAt h.rçing kham chfra 
bnh và chi dao  tuyn dixâi, trin khai thirc hin có hiu qua chixcing trmnh phông chng 
lao, dAy manh  cong tác quãn l mg krOi chng lao trén toân tinh nh.m giãm dáng k 
t l mc lao và tO vong do bnh lao trên dja bàn, gop phAn cái thin sOc khOe cüa nhân 
dan tinh nhà. 

3. Quy mO dAu tu: 

- Xây mOi Khoa diu trj djch bnh nguy him 2 tAng, din tIch san xây dirng 
1.150m2  và mt s thit bj y t phiic viii cong tác phOng, chng djch Covid-19 (có 
danh myc thiê't bf dInh kern). 

- Xây mOi Nba cAn ni s 4 cao 1 tAng, din tIch san xây dimg 35m2. 

- Câi tao,  sOa cha Khu C (Khoa Lao bnh phi - Lao ngoài phi), Khu E (KIioa 
Lao - HIV kháng thuc), Khu F (Khoa Chng nhim khuAn), Nba cAn ni s 1, 3 và 
mt s hg miic pht trçr khác. 

4. Nhóm dir an: NhOm C. 

5. D& ti.rcYng thti huOng cüa dr an: Ngânh y tê và nguOi dan. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Phi.r&ng Dông Luang, thãnh ph Dông Ha, tinh 
Quãng Trj. 

7. Tng vn thirc hin dir an: 12.000 triu dng. 

8. Ngun vn: Ngun vn X s kin thik 

9. ThOi gian thrc hien:  Näm 2022. 

10. Ca quan, dan vj thirc hin dtr an: SO Y t& Ban QLDA DAn ti.r xây dimg cac 
cong trInh dan dung và cong nghip tinh chju trách nhim phi hcp vOi các ca quan 
lien quan t chOc thirc hin và giám sat ch.t chê qua trInh trin khai thirc hin dir an. 
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II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY DVNG  BAO CÁO BE XUAT CHU 
TRIIONG BAU TU' DV AN 

Thirc hin Van bàn s 41 9iTTg-KTTH ngày 02/4/2021 cüa Thu tuàng ChInh phü 
v vic dir kin k hoach  d&u tu cong trung han  giai doan 2021-2025 và Ngh.j quyêt s 
29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh v vic cho kiên lan thu 2 dôi vói Kê 
hoach du tu trung han  v6n ngân sách Trung ixcng h trçl và vn ngân sách dja phuong 
giai doin 2021-2025 cüa tinh; UBND tinh dä ban hành vAn bàn s 2293/UBND-CN 
ngãy 07/6/2021 v vic giao nhim vi 1p Báo cáo d xut chü tnrcmg dAu tii các d%r an 
sü thing ngu&1 vn NSDP trong K hoach dAu tix cong trung hn giai doan 2021-2025, 
trong do cO dtr an: Cãi tao,  süa chira Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi vói tng 
mtrc du tr và dir kin mi'ic b trI vn là 3.3 50 triu dng. 

Qua trInh lap, thm djnh báo cáo d xut chü trucing du tu, sau khi di kim tra 
cong tác phOng, chng djch Covid-19 và lam vic v1i Bnh vin chuyên khoa Lao và 
bnh phi tinh, Chü tjch UBND tinh VO Van Hi.mg da có Thông báo kt lu.n s 
118/ 1B-UBND ngày 30/7/2021 ding chü truclng xây dtrng Khoa diu tn dj.ch bnh 
nguy him tai  Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi dng thxi sCra cha, cài tao 
mOt s hg miic khác cüa bnh vin d phic vi cOng tác diu trj cho bnh nhân 
Covid- 19. VI vy, trén cci sO d xut cüa SO Y t, SO K hoach  và Du tu và khâ nang 
can di vn cho Mng s các dtr an y t trong k hoach du Px cong trung hn giai doan 

202 1-2025, UBND tinh trInh FIDND tinh thng nht diu chinh: 

- Ten dr an: Cãi tao,  scra chOa Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi dA 
duqc HDND tinh thông qua tai Nghj quyt s 291NQ-HDND ngáy 12/5/2021, Báo 
cáo s 76/BC-UBNID ngày 12/5/2021 và VAn bàn ss 265 1IUBND-CN ngày 
28/6/202 1 cüa UBND tinh thành dix an: Cái tao,  nâng cap Bnh vin chuyén khoa 
Lao và bnh phi; Hang mi1c: Xây mOi Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nba cAu 
ni và cái tao,  sOa chQa mt s hg mic khac. 

- Tng mCrc du ti.r và müc can di vn dr an: 12.000 triu dng (tang 8.650 triu 
dng so v&i vn dir kin dA b trI tai  Nghj quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021, 
Báo cáo s 76/BC-UBND ngày 12/5/2021 và VAn bàn s 265 1/UBND-CN ngày 
28/6/2021 cüa UBND tinh). Diu chinh giàm vn 02 dir an chuyn tip hoàn thãnh (Dir 
an PhOng khám Da khoa khu virc B Bàn giám 4.280 triu dng, dr an Sua chCa mt 
s hg mic Trung tam y t huyn Hithng HOa giám 500 triu dng) và giãm 3.870 
triu dng tr các dir an y t dr kin b tn trong k hoach trung han  giai  doan  202 1-
2025 tai Nghj quyt s 29/NQ-HDND ngày 12/5/2021 d b sung ngun vn cho dir 
an Câi tao,  nâng cap Bnh vin chuyén khoa Lao và bnh ph&; Hang miic: Xây m&i 
Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nhà cu ni và cái tao,  sOa chUa mt s hg muc 
khác. 



TM. Uc' BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

4 

Dng thñ d nglij phê duyt Báo cáo d xut chü tnrng du tr dir an theo các 
ni dung nêu t?i  miic I cüa T& trInh nay. 

III. DANIH MVC  HO S€ KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü truang du t.r dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xuât chü truung dâu tu dr an cüa Si 
K hoach và DAu tir. 

UBND tinh trmnh HDND tinh xem xét, quyt djnh phê duyt chü truang du ti.r 
dr an: Cái tto, nâng cp Bnh vin chuyn khoa Lao và bnh ph6i; Hang mic: Xây 
mâi Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nhâ cu ni và cãi tao, scra chUa mt s hang 
miic khác (co du- tháo Nghj quyé't kern theo) 

Noi nI,n: 
-Nhtrtrén; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các So: KHDT, TC, Y t; 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
-LuuVT,VX.,M,f  

Vô Van Hung 
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DANH MVC  THIET B! 
Dir a nâng cp Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi; 
Ha g'iiic XâY" oi Khoa thu tn dich bênh nguy him, Nha cu ni 

vãcj\ao, sira chüa mt s hang Inuc khac 

(Ki ëoTo trInfl  s'  134  /T/Tr- UBND ngay  '14  /8/2021 cua UBND tznh) 

STT\->/ Danh miic DVT S hrçrng 

I Thitbjyt 

1 
B diving ciii thô oxy (bInh lam m, dông 
ho do lixu lucmg, ô nôi ttthng) 10 

2 
May thâ xách tay kern van PEEP, 2 b 
day Cái 1 

3 May thi không xârn nhp và xâm nhp Cái 2 

4 May theo dOi BN? 5 thông s6 Cái 5 

H thng oxy (co th thay th bang bInh 
ô xy hoc o xy hoá lông) 

He thn g 1 

6 Bcim tiêm din Cái 8 

7 May truyn djch Cái 8 

8 BInh hut dn luu mang ph& kIn di dng Cái 4 

9 B den dt nOi  khI quàn thirmg B 2 

10 May khi dung thu?mg Cái 4 

11 May phá rung tim có to nhjp Cái 1 

12 BmâkhIquan Bô 2 

13 Den thu thut Cái 2 

14 Bong ambu có van PEEP Cái 4 

15 L,iii den dt ni khI quãn BO 2 

II Dung cii/thiet b1 khac 

Giu&ng bnh nhãn da n.ng B 10 

2 Giirng bnh nhân Inox 304 CI 60 

3 Tü du ghr?ing Cái 60 



HO! BONG NHAN DAN CONG HOA XA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANG TRI Bc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng nám 2021 

NGH QUVET 
Phêduyêtchütrirorngdutirdtrán 

Cai to, nang cap Bçnh viçn chuyen khoa Lao va bçnh phoi; 
Hing myc: Xây mói Khoa diu tn dch bnh nguy him, Nhà cu ni 

và cal to, sfra ch&a mt s hng mile khác 

HQI BONG NHAN DAN TINH QUANG TR! 
KHOA VIII, K HQP ThY 4 

Can cz Lut TI chic chInh quyn dja phu'ong ngày 19/6/2015, 

C'än cz Lut tha dli, bó' sung môt sd diu cia Lu2t TI chec ChInh phz và 
Luçt TI chic chInh quyln dja phu-cing ngày 22/11/2019; 

Can cá' Lut Ddu tic cong ngày 13/6/2019, 

Can ci- Nghj djnh sd 40/2020/ND-C'P ngày 06/4/2020 cla CiiInh phz quy 
djnh chi tjlt thi hành m5t sd diu cüa Lut DIu tu- cOng; 

Can cz- Nghj quylt sd 973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cza Uy ban 

Thu'àng vy Qulc h5i quy dfnh v các nguyen tc, tiêu chI và djnh m&c phán bd 

yIn dlu tu- cOng nguln ngán sách nhà nzthc giai doan 202 1-2025,' 

Can ci- Quyê't djnh SI 26/2020/QD-77'g ngày 14/9/2020 cüa 77th tzthng 
ChIn/i phü quy djnh c/il tjlt thi hành m(5t SI dilu cia Nghj quyé't sd 
973/2020/UBTVQHJ4 ngày 08/7/2020 cüa L'Jy ban Thzt&ng vy Quoc h5i quy 
djnh v các nguyen tIc, tiêu chI và djnh mz'cc p/ian bd yIn dlu tir cOng ngun 
ngán sách nhà nithc giai dogn 202 1-2025; 

Can cj- Van ban sl 419/77'g-KITH ngày 02/4/202 1 cza Thu twang CiiInh 

phz vl vic dy' kiln ki hoQch ddu tu- cOng trung hgn giai dogn 2021-2025, 

Can cz C'hi thj sl 13/CT-77'g ngày 23/5/202 1 cza Thi twang ChInh p/ni v 

dá'y nhanh tiê'n d5 và náng cao chIt lwqng xáy dmg KI hoqch ddu tu- cOng trung 
hgn giai dogn 2021-2025; 

C'än c& Nghj quylt sl 29/NQ-HDND ngày 12/5/202 1 cüa HDND tinh v 

vic cho kiln lln thz 2 dli v6i KI hogch ddu tie trung hgn yIn ngân sách 
Trung Wang h0 trç/ và vO'n ngán sách dja phu-o'ng giai dogn 202 1-2025 cza tinh; 

Xét Ta trInh sl /77'r-UBND ngày /8/2021 cüa Uy ban n/ian dan 
tin/i v viçc phê duyt cht frwcmg ddu tie die an: Ddu tie tha chia, náng cd'p cci 
sà vt chlty tl tuyln tin/i, tuyln huyn giai dogn 2022-2025. 
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QUYET NGH!: 

Diu 1. Phê duyt chü truang du tu dr an Cái tao,  nâng cap Bnh viên 

chuyên khoa Lao và bnh phi; Hing miic: Xây mâi Khoa diu trj djch bnh 
nguy him, Nhà cu ni và cái tao,  süa chUa mt s hang m1ic khác vi các nôi 
dung nhix sau: 

1. Ten diii an: Cãi tao,  nâng cp Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh phi; 
Hang mic: Xây mâi Khoa diu trj djch bnh nguy him, Nhà cu ni và câi tao, 
sfra chia mt s hung mvc  khác. 

2. Mc tiéu du tu: Xây mi Khoa diu trj djch bnh nguy him d dam 
bâo ca si vt chat phc vi cong tác diu trj bnh nhãn Covid- 19 và các djch 
bnh khác; dng thii, cãi tao,  si'ra chüa mt s hng mic cong trmnh nhm chng 
xung cp, dam báo thun lçii cho vic khám và chUa bnh cho ngithi dan cüng 
nhix nâng cao chat hxqng khám chfia bnh và chi dao  tuyn duOi, trin khai thirc 
hin có hiu qua chuong trInh phông chng lao, dy manh  cong tác quân 1 
mng hrâi chng lao trên toân tinh nhm giãm dáng k t 1 mc lao và tü' vong 
do bnh lao trên dja bàn, gop ph.n cái thin src khOe cUa nhân dan tinh nhà. 

3. Quy mO du tu: 

- Xây mcii Khoa diu trj djch bnh nguy him 2 tAng, din tIch san xây 
drng 1. 150m2  và mt s thit bj y t phiic vii cong tác phOng, chng djch Covid-
19 (danh myc thilt bi dInh kern). 

- Xây mói Nba cAn ni s 4 cao 1 tAng, din tIch san xây dirng 35m2. 

- Cal tao,  sàa chta Kim C (Khoa Lao bnh phi - Lao ngoài phi), Khu E 
(Khoa Lao - WV kháng thuc), Khu F (Khoa Chng nhim khuAn), Nba cAn ni 
so 1, 3 và mt s hang mlic phii trçl khác. 

4. NbOm du an: Nhóm C. 

5. Ting mrc dAu tu dir an: 12.000 triu dng (Bang chI Mithi hai t) dng 
chán). 

5. Cci cAn ngun vn: Ngun vn X s kin thiEt. 

6. Dja dim thirc hin dir an: Phiing DOng Li.ning, thành pM Dông Ha, 
tinh Quãng Trj. 

7. Th&i gian, tin d thirc hin dr an: Näm 2022. 

Diu 2. To chrc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thirc hin Nghj quyt. 
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2. Thu&ng trrc Hi dng nhãn dan, các Ban cüa Hi dng than dan, các 
T di biu Hi ding nhân dan và di biu Hi dng nhân dan tinh ph6i hqp vâi 
Ban Th1.r?mg trirc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thrc hin 
Nghj quyt. 

Nghj quyt nay dâ &rqc Hti dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, KS' 
hçp thir 4 thông qua ngày tháng näm 2021, có hiu 1rc k tt'r ngày thông 
qua.!. 

Noi n/tan: 
- mU, U HDND, UBND, UBMUQVN tinh; 
- Doãn DBQH tinh; 
- Dai bieu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- Các Sir: KHDT, IC, Y t, KBNN tinh; 
- Luu VT, KTNS. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 

p 



4 

DANH MVC THIET BI 
Dy an: Cãi tao, nng clAp Bnh vin chuyên khoa Lao và bnh ?hi; 

Hing mitc: Xay mo'i Khoa dieu tr! d!ch bçnh nguy huem, Nha cau noi 
vã cãi to, süa chü'a mt si hng mtic khác. 

'Km then Mci/u ouvét so /NO-HDND ngap / /202 1 cia HDND tinh, 
'--...-.-" 

STT 

-.'-- -A - 

Danhmic DYT S1ucrng 

I  Thitbyt 

1 
B diing ci th& oxy (bInh lam am, 
dông ho do km luqng, ô nôi tu&ng) 

Bô 10 

2 
May thô xách tay kern van PEEP, 2 
b day 

Cái 1 

May thô không xâm nhp và xâm 
nhp 

Cái 2 

4 May theo dôi BN ~ 5 thông s Cái 5 

H thng oxy (Co th thay th bang 
binh o xy hoac o xy hoa long) 

He thng 1 

6 Bom tiêm din Cái 8 

7 May truyn djch Cái 8 

8 
BInh hut dn kru màng phi kin di 
dng 

Cái 4 

9 B den dt ni khI quàn thtthng Bô 2 

10 May khI dung thu?mg Cái 4 

11 May phá rung tim có tao  nhjp Cái 1 

12 Bm&khIquân B 2 

13 Den thu thut Cái 2 

14 Bong ambu có van PEEP Cái 4 

15 Lxi den dt ni khi quãn Bô 2 

II Thing ci,i/thit b khác 

1 Giithngbnhnhãndanäng Bô 10 

2 Giu&ng bnh nhân Inox 304 Cái 60 

3 Tü dau giir&ng Cái 60 
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