
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
T!NH QUANC TR! Dc 1p - Tii do - Hinh phüc  

S&  ..9k8  /TTr-UBND Quáng Trj, ngày  04  thangl2nain 2020 

TO TRINH 
Quyt d!nh  chü tru'o'ng dâu tu dr an: 

Co s& khám chü'a bnh ti thôn Ca Bai, xã Hu'&ng Lp, huyn Huóng Hóa 

KInh gi1i: Hi dng nhân dan tinh 

Can Cu Lut T chüc chInh quyn dja phuang ngày 19/6/20 15; 
Can ci'r Lut Dâu ti.r cong ngày 13/6/2019; 
Can cü Nghj djnh so 40/2020/ND-CP ngày 06/4/2020 cüa ChInh phü quy 

djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Li4t Dâu tu cong. 
Uy ban nbân dan tinh trInh Hi dông nbân dan tinh quyêt djnh chü truo'ng 

dãu tu dr an Ca s khárn chtra bnh tui thôn Cu Bai, xâ Hung Lap,  huyn 
Huóng Hóa vOi các nOi  dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DIJ' AN: 
1. Ten dir an: Ca sâ khám chQa bnh ti thôn Cu Bai, xã HuOng Lap, 

huyn Huó'ng Hóa. 
2. Chii dâu tu: B Chi huy B di Biên phông tinh. 
3. D& tuçlng thii hu&ig d.r an: Dn Biên phông Huóng L.p, BDBP tinh 

Quâng Trj. 
4. Dia diem thuc hiên dir an: Thôn Ci Bai, xã HuóTig Lip,  huyn Huóng 

Hóa, tinh Quãng Tn. 
5. Tong von thirc hin d\r an: 
- Nguôn vOn dâu tu: von ngân sách dja phuang can dôi theo tiêu chI. 
- Müc vOn dâu tu: 2.000 triu dông (Hai t' dOng). 
6. Th?i gian thrc hin: 2021 - 2022 
7. Ca quan, dan vj thirc hin dr an: Bô Chi buy Bô di Biên phông tinh. 
8. Miic tiêu dâu tu': Nhãm dáp 1mg ca sà vt chat phic vii cong tác khárn, 

chüa bnh, chäm soc sue khOe cho can b, nhân dan trên dja bàn và nhân dan 
các thôn bàn clia Lao & dôi din; dông th&i gop phân giàrn chi phi khám chU'a 
bnh và áp 1irc cho các bnh vin tuyên trên, darn bào fbi & elm nhân dan 
trén dja bàn khi xãy ra thiên tai, bão lü. 

9. Quy rnO dâu tu: 
Xây dirng nhà 0', nhà lam vic, nba v sinh: Nhà 01 tang, 07 phOng, tOng 

din tIch xây dimg 1 70rn. Công, tu&ng rào dai 93m. San, du&ng: din tIch 
325rn2. Giêng khoan, hon nu&c và các trang thiêt bj kháe. 

10. Nhórn du an: Nhórn C. 
11. HInh thuc dâu tu: Dâu tu' cOng. 
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II. QUA TR!NH TRIEN KHAI XAY DVNG  BAO cAo BE XUAT 
CHU TRIIONG BAU TII NI AN 

Thrc hin Cong van s 271 6/UBND-NC ngày 22/6/2020 cUa UBND tinh 
Quàng Trj ye vic chü truang dâu tix xây ding Ca sâ khám chQ'a bnh ti thôn 
Ci Bai, xã Hisâng Lap,  huyn Hu'âng Hóa; B Chi huy B di Biên phOng tinh 
có Th trInh so 1948/TTr-BCH ngày27/7/2020 trInh thârn djnh Báo cáo dé xuât 
chü truang dâu ttx dtr an Ca sâ khám chüa bnh tai  thôn Cu Bai, xâ Hrnng Lap, 
huyn Hu'óng Hóa. 

Ngày 07/9/2020, SO' Kê hoch và Dâu tu có van bàn so 1 6/SKH-TH ye vic 
dê nghj tham gia kiên thâm djnh chü truang dâu tix dr an Ca s& khám chia 
bnh tti thôn Cu Bai, xã Hung Lap, huyn H.thng Hóa gtri các S&, ban ngành 
1âykiên. 

Trên Ca sâ 2  kiên tham gia thãrn djnh chü tru'ang dâu tu cüa các S, ngành, 
c the: Si Xây dirng tharn gia ti Cong van so 1376/SXD-QLXD ngày 
18/8/2020; UBND huyn Hi.râng Hóa tai  Cong van so 993/LJBND-TC-KI-I ngày 
19/8/2020; (So' Y te dã có ' kiên tai  các van bàn so 563/SYT-NVY ngày 
30/5/20 19; so 639/SYT-KHTC ngày 04/5/2020; so 775/SYT-KHTC ngày 
01/6/2020). 

Ngày 03/11/2020 B Chi huy B di Biên phOng tinh dã có Ti trInh s 
2862/TTr-BCH hoàn chinh ho sa trinh thârn djnh tuân thu theo dung quy djnh cüa 
pháp 1utt ye dâu tir cong. 

Ngày 27/11/2020, SO' Kê hoch và Dâu tu có Báo cáo so 581/BC-SKH-TH 
kêt qua thârn djnh báo cáo dê xuât dê xuât chü truang dâu tu' dci' an Ca sO khám 
ch&a bnh tti thôn Cu Bai, xã Huó'ng Lip, huyn Huâng Hóa theo dung các ni 
dung quy djnh. 

III. DANH MUC  HO SO' KEM THEO 
1. Báo cáo dxut chü truang du tu dcr  an. 
2. Báo cáo thãm djnh chü tru'ang dâu tu dl:r an, 
Uy ban nhân dan tinh trInh Hi dông nhân dan tinh xem xét, quyêt djnh phC 

duyt chà truang dâu tu dir an Ca s& khárn chQa bnh t?i  thôn Cu Bai, xä Hu'âng 
Lap, huyn Hithng Hóa./. 

NO'j n/ian: 
- Nhr trên; 
- Chü tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
-SàKHDT; 
- B CHBDBP tinh; 
- Lixu: VT, 
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S: /NQ-HDND Quáng Trj, ngày tháng 12 närn 2020 

NGHJ QUYET 
ye chti tru'o'ng dãii ttr dr an Co s& khám chüa bnIi ti thôn Cu Bai, 

x H tiong Lip, huyn Htróng 1-lóa 

THU'ONG TRIXC HQI BONG NUAN DAN TiNH QUANG TR! 
KHOA VII, NflIM KY 2016 - 2021 

Can thLu2t T6 chjc chInh quyn djaphuong ngày 19/6/2015; 

Can ci Luat Ddu tw cong ngày 13/6/2019. 

Can th Nghj djnh s6 40/2020/ND-CT ngày 06/4/2020 cza GhInh phi quy 
clinh chi tiEt dii hành mat sá diJu cza Luat Ddu tw cOng. 

Theo dJ nghi cia UBND tinh tgi T& trInh s6 /77r-UBND ngày 
/11/2020 ye quyêt djnh chi trwong dáu tu- dy an c' sá khám chüu bênh tgi thOn 
Ci Bai, xâ Hwóng Lap,  huyn J-hthng Hóa. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü truong du tir di an Co s& khám chfia bnh tii 
thôn Cu Bai, xä Htróng Lip, huyn throng Hóa do Bô Chi huy B di Biên 
phông tinh quãn 1 dy' an 

1. Miic tiêu du tu: Nh&m dáp üng ca s& 4t ch.t phiic vii cong tác khám, 
chUa bnh, ch.m soc süc khóe cho can b, nhân dan trên dja bàn và nhân dan 
các thôn bàn cUa Lao ô d& din; dng thii gop phân giãm chi phi khám chita 
bnh và áp lirc cho các bnh vin tuyên trên, dam bào noi & cüa nhân dan 
trên dja bàn khi xây ra thiên tai, bäo lii. 

2. Quy mô dAu tix: 

Xây drng nba &, nhà lam vic, nhà v sinh: Nhà 01 t.ng, 07 phông, thng 
din tIch xây drng 170m2. Cng, tu&ng rào dài 93m. San, duôrng: din tIch 
325rn2. Ging khoan, bôn nuàc và các trang thiêt bj khác. 

3. Nhóm thr an: Nhóm C. 

4. Tong mirc dâu tu dr an: 2.000 triu dOng (Hai t' dng); 

5. Ngun v6n du ti.r: v6n ngân sách dja phuang can di theo tiêu chI. 
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6. Dja dim thirc hin du an: Thôn Cu Bai, xâ HuóTlg Lap, huyn Hithng 
Hóa, tinh Quãng Trj. 

7. Thi gian, tin dt thirc hin dir an: 202 1-2022 

Dieu 2. To chu'c thiic hien 

Bô Chi huy Bô di Biên phông tinh chü trI, phi h9p vói CáC ca quan lien 
quan hoàn thành Báo cáo kinh t k thut dr an Ca s& khárn chUa bnh tai  thôn 
Cu Bai, xâ Hrnng Lap,  huyn Huàng Hóa trInh cap có thâm quyên quyêt djnh 
du tu dir an theo dung quy djnh cüa Lut Du tu Cong và pháp 1ut lien quan. 

Diu 3. l3iêu khoãn thi hành 

1. B Chi huy B di Biên phông tinh và các ca quan lien quan chju trách 
nhim thi hành Nghj quyêt nay. 

2. Thithng trirc Hi dng nhân dan tinh, các Ban Hi dng nhân dan tinh, 
To di biêu Hi dông nhân dan tinh, dai  biêu Hi dng nhân dan tinh phi hqp 
vó'i Ban Thuô'ng trirc Uy ban m.t tr.n T quc Vit Nam tmnki và các t chüc 
chInh trj x hi giárn sat vic thrc hin Nghj quyt nay báo cáo Hi dng nhân 
dan tinh theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

Ngh quyêt nay duqc Hi dng nhân dan tinh Quãng trj, Khóa VII, K' 
hp thir thông qua ngày . . .tháng . . . näm 2020 vâ có hiu lrc k tt ngày thông 
qua.!. 

Noi nhân: 
- Niur Diêu 3; 
- TVTU, TTHDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Các ban HDND tinh; 
- So: KHDT; 
- B Clii huy Bô deil  Biên phOng tinh; 
- Li.ru VT. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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