
UY BAN NHAN DAN 
TINH QUANG TRI 

Sô:454  /TTr-UBND 

CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIET NAM 
Dc Ip - Ttr do - Hnh phüc 

Quáng Trj, ngày49 tháng 8 näm 2022 

T TRINH 
Quyt djnh chü trurong diiu tir dij an 

Du hr xây mfri, nãng cap, cãi tio Trung tam kim soát bnh tt (CDC) 
tinh Quãng Tr!,  09 Trung tam y t tuyn huyn và 07 trm y t tuyn xã, 

tinh Quãng Tn 

KInh giri: Hi dông nhân dan tinh. 

Can thLut T chc chInh quyn djaphzto'ng ngày 19/6/2015, 

Can c' Luçt tha dii, bd sung mç3t so' diu cña Lut T chzc GhInh phi và 
Luat TO chic chInh quyén dja phwong ngày 22/11/2019, 

Can ct- Luat  Dtu tw cong ngày 13/6/2019; 

C'án c& Nghj djnh sd 40/2020/ND-CT, ngày 06/4/2020 cia ChInh phi quy 
djnh clii tiêz' thi hành mat  so diêu cia Luat  Dáu tw công, 

Can ct Nghj quyé't so' 43/2022/QHJ5, ngày 11/01/2022 cla QuO'c hai  v 
chInh sách tài khóa, tiên t hO trçr Chrctng trInh phyc hOi và phát trién kinh té - 
xli hai, 

Can ci Nghj quyt so ]1/NQ-GP, ngày 30/01/2022 cüa C7iInh pliü v 
Chirong trInh phyc hOi và phát triên kinh té' - xä hç5i và trie2n khai Nghj quyé't so' 
43/2022/QHJ5, ngày 11/01/2022 cia Qué'c hai  v chinh sách tài khóa, tin t hO 
trcr Cincong trInh; 

Can cz Van ban so' 681/TTg-KTTI-I, ngày 0 1/08/2022 cia TIth tu'ó'ng 
Chinh phi ye vic thông báo danh myc và mi-c vOn cho các nhim vy, dy On 
thuac hwong trInh phyc hOi và phOt triên kinh tê - a hai  dt 2,); 

Cán ci Van hOn sO' 5604/BKI-IDT-TH, ngày 10/8/2022 cia B KI hogch 
và DOu tir ye vic k/iOn tritong hoàn thin thz tyc dOu tir các dt an thuç5c 
Chiro'ng trinh phyc hOi và phOt triên kinh te' - xâ hai. 

UBND tinh trmnh HDND tinh quyt djnh chü tnrang du tu dir an DAu tu 
xây mdi, nâng cap, cãi tio Trung tam kim soát bnh tt (CDC) tinh Quâng Trj, 
09 Trung tam y tê tuyên huyn và 07 tram y t tuyên xã, tinh Quâng Trj vOi các 
ni dung chInh sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DTJ AN 

1. Ten dir an: Du tu xây mOi, nâng cap, cãi to Trung tam kiêm soát bnh 
tt (CDC) tinh Quãng Trj, 09 Trung tam y t tuyn huyn và 07 tram y t tuyn 
xâ, tinh Quâng Trj. 
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2. Miic tiêu du tu: Tang curng ca s 4t cht, nâng cao ch.t krçTng cong 
tác khám ch1ta bnh, dáp l'rng yeu c.0 chäm soc src khOe ngày càng cao cho 
nhân dan; sn sang các diêu kin phiic vii, h trcY phOng, chông djch bnh trong 
tInh hInh mói. 

3. Quy mO du ti.r: 

3.1. Dw an thànhphn 1. 

- Trung tam y t huyn Triu Phong: Xây mói khu diu trj bnh truyn 
nhim vã hôi src cap ct'ru diêu trj Covid- 19 03 tang, tng din tIch san xây drng 
khoâng 1043 m2; Xây mâi Khôi nhà dir phOng 03 tng, thng din tIch san xây 
d%rng khoâng 800 m2. 

- Tram y t xã Triu Van: Câi tao,  süa chUa nba tram 02 tng và các hang 
mi1c phi trçl; xây m&i nba 01 tang din tIch khoãng 70 m2. 

- Tram y t xã Triu Thuçrng: Cal tao,  sira chüa khi nhà tram 01 t.ng, 02 
tang và các hung mi,ic phii trq; xây mói nhà 01 tang din tIch khoãng 90 m2. 

- Tram y té xA Triu Phuóc: Cái tao,  si:ra cha nhà tram  02 tang và các 
hang mic phi trq; xây mi nhà 01 tang din tich khoáng 58 m2  và nhà Xe, nhà 
ch din tIch khoâng 68,7 m2. 

3.2. Dzrán thànhphn 2. 

- Trung tam y tê huyn Hràng Hóa: Xây mói khu nhà khoa truyn nhim 
và hi sic tIch circ 02 tang, tong din tIch san xây dmg khoàng 1459 m2. 

- Tram y t thj trn Khe Sanh: Xây mói tram  y tê 02 tang và các hang miic 
ph%i trg. 

- Tram y t xâ Htrâng Tan: Xây mài tram y té 01 tng và các hang miic 
phii trçi. 

3.3. Dit an thành phán 3. Trung tam y t huyn VTnh Linh: Xây mri khoa 
10 tim mach  02 t.ng, din tich san xây drng khoáng 770 m2; Xây mâi Khu 
hành chInh trung tam 02 tang, din tIch san xây dmg khoãng 746 m2. 

3.4. Du an thành phcn 4. Trung tam y t huyn Hâi Lang: Xây mth khoa 
ngoai 02 tang, din tIch san xây drng khoâng 1.135 m2; Xây mâi khu nhà h dan 
s 02 tang, din tIch san xây drng khoáng 656 m2; Xây mOi nhà cu nM din 
tich khoâng 60 m2. 

3.5. Du' an thành phcn 5: Trung tam Y t huyn Gio Linh: Xây dijng mth 
khoa san 02 tang, din tIch san xây dimg khoang 677 m2; Xây m&i khoa truyn 
nhim 02 t.ng, din tIch san xây dirng khoâng 677 m2; H thông PCCC. 

3.6. Dit an thành phcn 6: 
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- Trung tam Y t thành ph Dông Ha: Xây dmg mói khi nhà Xét nghim 
và ch.n doán hlnh ãnh 02 tang vâi tng din tIch san xây dirng khoãng 1.366 m2. 

- Trung tam kim soát bnh tt tinh (CDC): Sira cha, nâng cp khi nba 
02 tang (Trung tam kiêm soát bnh tt cU); Khôi nhà 03 tang (Trung tam Phông 
chng bnh xã hi cu) và san be tong, bn hoa-cây xanh. 

3.7. Dir an thành phn 7. 

- Trung tam y t huyn Cam L: Xây m1i khoa diu trj bnh truyn nhim 
02 tng, din tIch san xây dirng khoãng 790 m2; Câi t.o süa chüa nhà A (nba 
khám da khoa ni trñ); Nhà B (Khi k5 thut nghip vi); Nhà C (Nba diu tn 
ni trü) và mt so hing miic phii trV khác. 

- Tram Y t xâ Cam Thüy: Xây mói khi nhà tram 02 tng và các hang 
miic phii trci. 

- Trm y t thj tr.n Cam L: Câi to si'ra chüa 02 khi nhà tram 01 tang và 
các h.ng m1ic phii trçl. 

3.8. Dr an thành phn 8: Trung tam Y t huyn Dakrông: Xây mfii khoa 
Y h9c c truyn và phiic hi chrc n.ng 02 tng, din tIch san xây drng khoâng 
760 m2; Xây mi khoa duçic và các khoa lê 02 tang, din tIch san xây drng 
khoãng760m2. 

3.9. Dir an thành phcn 9: Trung tam y t thj xã Quãng Trj: Sra chUa, 
nâng cap Khu nhà diêu trj ngoi trá cn lam sang (Nhà A); Khu nhà diu trj ni 
tri và hành chInh (Nha B). Cái tao, sl'ra chia tang 3 Khu nba diu trj vt l tn 
1iu DOng y - Phiic hôi chi.rc nàng (Nhà C) và mt so hang mlic phii trçl khác. 

4. Nhóm di.r an: NIióm B. 

5. Di tuçlng th hi.r&ng cüa dir an: Ngành y t và nguó'i dan. 

6. Dja dim thrc hin dir an: Các huyn: Tniu Phong, Hãi Lang, Vinh 
Linh, Gio Linh, Cam L, Dakrông, Hithng Hóa; Thj xã Quãng Trj và Thành phê 
Dông Ha, tinh Quãng Trj. 

7. Tong vn thirc hin dir an: 130.244 triu dng. 

Trong do, dir kin mirc vn chi tit cho các dir an thành ph.n nhu sau: 

Di,r an thành phn 1: 21.600 triu dng; 

D%r an thánh phn 2: 19.200 triu dng; 

Dir an thành phn 3: 14.000 triu dng; 

Dr an thành ph.n 4: 17.000 triu dng; 

Dr an thânh phn 5: 11.200 triu dng; 
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Dr an thành phn 6: 14.652 triu dng; 

Dir an thành ph.n 7: 15.5 00 triu dng; 

Di.r an thành phân 8: 11.104 triu dng; 

Dr an thành phn 9: 5.988 triu dng. 

- Ngun van: Ngân sách trung uang tir Chi.rng trInh phic hM và phát 
triên kinh tê - xã hi thuôc linh vuc y t. 

8. Th?ii gian thirc hin: Näm 2022-2023. 

9. C quan, don vj thirc hin dir an: Sâ Y t, Ban QLDA Du tu xây drng 
các cong trinh dan diing và cong nghip tinh chju trách nhim phôi hqp vOi các 
Co quan lien quan to chirc thirc hin và giám sat ch.t chë qua trInh triên khai 
thic hin dr an. 

II. QUA TRINH TRIEN KHAI XAY D!NG BAO cAo BE xuAT 
CHU TRIJNG BAU TU' DI AN 

Thrc hin Nghj quyt s 11/NQ-CP, ngày 30/01/2022 cüa ChInh phü v 
Chirong trInh phiic hi và phát trin kinh t - xà hi và triên khai Nghj quyt sO 
43/2022/QH1S, ngây 11/01/2022 cüa Qu& hi ye chInh sách tài khóa, tin t h 
trq Chuong trInh, Cong vn si 681/Tfg-KTTH, ngày 0 1/08/2022 cüa Thu tuóng 
ChInh phñ ye vic thông báo danh mic và m1rc von cho các thim vi, d1r an 
thuc Chucing trinh phiic hOi và phát trin kinh tê - xã hi (dcit 2), Cong van so 
5604/BKHDT-TH, ngày 10/8/2022 cüa Bô Kê hoch và Dâu ti.r ye viéc kh.n 
truclng hoàn thin thu tiic dâu tir các dir an thuc Chumg trInh phic hi và phát 
trin kinh t - xà hi; UBND tinh dã ban hành Cong van so 3756/UBND-KGVX, 
ngày 08/8/2022 ye vic giao nhim vi 1p Báo cáo dê xuât chü tnrong dâu tu các 
dir an thijc hin Chixong trInh phc hi kinh t - xã hi thuc linh virc y t. 

Qua trInh l.p, thm djnh báo cáo d xut chü truong du tir, d dam bão 
th%rc hin theo dñng quy djnh cüa pháp 1ut và chi dio cüa B Kê hoach  và Du tu 
ti Cong van s 5604/BKHDT-TH, ngày 10/8/2022; trên co sO kin thng nht 
cüa Hi dông thâm djnh ti cuc h9p ngày 15/8/2022 và dê xuât cüa SO Y t, SO 
Kê hoich và Dâu ti.r, UBND tinh trInh HDND tinh phê duyt Báo cáo dê xut chü 
trtxong dâu tu dir an Dâu tir xây mOi, nâng cap, câi to Trung tam kim soát bnh 
tt (CDC) tmnh Quáng Trj, 09 Trung tam y tê tuyên huyn và 07 tram y t tuyn 
xâ, tinh Quáng Trj theo các ni dung nêu ti mvc  I cüa TO trInh nay. 

III. DANH MVC  HO S€1 KEM THEO 

1. Báo cáo d xut chü trtrcing du ti.r dir an. 

2. Báo cáo Kt qua thm djnh Báo cáo d xut chü trirong du tu dir an 
cüa SO Ké hoch vá Du ttr. 



5 

UBND tinh trInh HDND tinh xem xét, quy& djnh phê duyt chü trt.rcmg 
du tu dir an: Du tu xây mdi, náng cp, câi tao  Trung tam kim soát bnh tt 
(CDC) tinh Quâng Trj, 09 Trung tam y tê tuyén huyn vâ 07 tram y tê tuyên xâ, 
tinh Quãng Trj (N5i dung dr tháo Nghj quyêt dInh 

Nci nhin: 
- NhLr trén; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Ban KTNS HDND tinh; 
- Các S&: KHDT, TC, Y t 
- BQLDA DTXD DD&CN tinh; 
- Luu: VT, KGVXD.,,/ 
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