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Mua sam trang thit bi cho các co s& y t tinh Quãng Trj 

HO! BONG NHAN DAN T!NH QUANG TR! 
KHOA VIII, KY HQP THU 11 

Can thLuat T chic chInh quyn djaphu'cng ngày 19/6/2015; 

Can c& Lut tha dii, b sung m5t sd diu cia Lugt To chi-c ChInh phz và 
Lugt T chik chInh quyn djaphztcing ngày 22/11/2019; 

Can cz Luát Dcu tir cOng ngày 13/6/2019; 

Can ct Nghj djnh sO 40/2020/ND-GP, ngày 06/4/2020 cáa ChInh phü quy 
djnh chi tjlt thi hành m5t s diu cza Luat  Dáu tu' cOng; 

Can cz- Nghj quyèt 5d 43/2022/QH15, ngày 11/01/2022 cia QuO'c hi v 
chinh sách tài khóa, tin t hO trçr Chutrng trInh phiic hOi và phát triên kinh tê - 
xd h3i, 

Can c& Nghj quyê't sO' 11/NQ-GP, ngày 30/01/2022 cña C'hInh phz v 
Chwcrng trInh phic hOi và phát tnie2n kinh té - xâ h3i và trién khai Nghj quye't sO 
43/2022/QHJ5, ngày 11/01/2022 cia QuOc h5i ye chInh sách tài khóa, tiên t hO 
tro Chuv'ng trInh; 

Can th Van ban s 681/TTg-KTTH, ngày 01/08/2022 cia Thi twang 
ChInh phz ye vic thOng báo danh myc và mzc von cho các nhim vy, dir an 
thuc Chu-ong tnInh phyc hOi và phát trién kinh té - xà hi (dçt 2). 

Can ci Van ban s 5604/BKHDT-TH, ngày 10/8/2022 cüa Bó Ké hogch 
và Dâu tw ye vic khán triro'ng hoàn thin th tyc dáu tw các dr an thuç5c 
Chlrt7ng trinh phyc hOi và phát triên kinh tê - xã h5i. 

Xét T& trInh s /TTr-UBND, ngày /8/2022 cia Uy ban nhán dan 
tinh ye vic phê duyçt chz tru'ong dáu tir dr an: Mua sam trang thilt bj cho các 
cci thy té tinh Quáng Trj. 

QUYET NGH!: 

Biu 1. Phê duyt chü tnxang du tu di,r an Mua sm trang thit bj cho các 
ca so y t tinh Quãng Trj vOi các ni dung nhis sau: 
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1. Ten dir an: Mua sm trang thit bj cho các c s yte tinh Quâng Trj. 

2. Miic tiêu dâu tu: 

Hin di hóa trang thiêt bj y t cho tuyn y t Co sâ thuc ngành Y t tinh 
Quãng Trj d nãng cao näng 1irc khám chta bnh, chàm soc süc khôe nhân dan, 
gop phn nâng cao tui thç và chit krçing sng cüa ngu?ii trén dja bàn tinh. 

Thirc hin duqc nhiu danh miic k thu.t, cung frng dy dü các djch vi 
chäm soc sic khôe ban du, khám bnh, chCa bnh cho ngithi dan trén dja bàn 
theo htthng toàn din, lien tiic, phi hqp và 1ng ghép cht chë giUa dr phông và 
diu tn, giita các Co sO y t trên dja bàn huyn vói tuyên trên; dam bão ngu1i 
dan dixçic tip cn các djch vi y t có cht luqng tai Co sO, giãm chuyn ngi.thi 
bnh len các bnh vin tuyên trên, bão dam cong bang, hiu qua trong cong tác 
bâo v, chàm soc và nâng cao süc khôe nhân dan; gop phân phiic hôi, tang 
trtr&ng kinh t xä hi bão dam qu6c phOng, an ninh, trt tsr, an toàn xa hi, an 
sinh xa hi và diii song cüa ngithi dan trong tInh hInh mói theo djnh hu&ng 
"Phát trin mng hal y t& nâng cht luçmg hoat  dng các Co sO y t cong 1p 
dáp üng yêu c.0 chàm soc src khOe nhân dan, nâng cao ch.t luçing dan s trên 
dja bàn tinh Quàng Trj giai doan  2022-2026 djnh huOng dn 2030". 

3. Quy mO du ti!: 

Mua sm trang thi& bj cho các co sO y t tinh Quãng Trj bao gm: 50 Ni 
hap tit tthng; 01 May siêu am tOng quát; 01 May siêu am t.m 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 dông máu tr dng; 06 May 
sinh hóa tr dng; 02 H thông ni soi tiêu hoá; 03 He thng X-Quang k thut 
so tong quát. 

4. Nhóm dix an: Nhóm C. 

5. Dja dim thrc hin d? an: tai  các co sO y t trrc thuc SO Y t tinh 
Quâng Trj (trên dja bàn các huyn: Dakrông, Cam L, Triu Phong, Gio Linh, 
HuOng HOa, Vinh Linh; huyn dâo Con Cô, thj xã Quàng Trj, thành ph Dông 
Ha). 

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

- Ngun vn: Ngân sách trung uong tü Chixong trInh phiic hi và phát 
trin kinh t - xã hi thuôc linh virc y té. 

7. ThOi gian thirc hin: Nàm 202-2023. 

Diu 2. T chirc thirc hin 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chic thirc hin Nghj quyét. 

2. ThuOng trrc Hôi dng nhân dan, các Ban cüa Hi dng nhân dan, các 
T dai  biu Hi dng nhân dan và dai  biu Hi dng nhân dan tinh phôi hcip vOi 
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Ban Thix?ing trrc Uy ban Mt trn T quc Vit Nam tinh giám sat thirc hin 
Nghj quyt. 

Nghj quy& nay dA ducic Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj, Khóa VIII, 
KS' h9p thu 11 thông qua ngây tháng 8 näm 2022, có hiu 1irc k tü ngày thông 
qua.!. 

Noi nhân: 
- 1TI'U, TF HDND, UBND, UBM1TQVN tinh; 
- Doàn DBQH tinh; 
- D?i  biêu HDND tinh; 
- VP HDND tinh; VP UBND tinh; 
- CAc S: KHDT, IC, Y té, KBNN tinh; 
- Li.ru VT, KTNS. 

CHU TECH 

Nguyn Bang Quang 
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