Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
24.07.2019
16:07:31 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 88

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

/TTr-UBND

Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn
Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn, tỉnh Quảng Ngãi
Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/09/2018 của Chính phủ
về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015
của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm; số
136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành một
số điều của Luật đầu tư công và số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của
Chính phủ về cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây dựng đối với một số dự
án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày 11/01/2017 của
UBND tỉnh Quảng Ngãi ban hành Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu
tư và xây dựng trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Quyết định số 32/2017/QĐUBND ngày 11/5/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc sửa đổi, bổ sung
khoản 2, Điều 16 Quy định về một số nhiệm vụ quản lý đầu tư và xây dựng
trên địa bàn tỉnh ban hành kèm theo Quyết định số 03/2017/QĐ-UBND ngày
11/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Ngãi;
UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định nguồn
vốn và khả năng cân đối vốn Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp
huyện Lý Sơn, với các nội dung chính sau:
I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN
1. Tên dự án: Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.
2. Dự án nhóm: Nhóm B.
3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Ngãi.
4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Ngãi.
5. Cơ quan trình hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND
huyện Lý Sơn.
6. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lý Sơn.

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 287 tỷ đồng.
8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Vốn ngân sách Trung ương (từ nguồn
dự phòng trung hạn 2016-2020 và các nguồn vốn khác của Trung ương).
9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm
định: Y tế.
10. Thời gian thực hiện: Năm 2019 - 2023.
11. Hình thức đầu tư của dự án: Xây dựng mới.
II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án.
2. Báo cáo thẩm định nội bộ của chủ đầu tư.
3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Sở Kế
hoạch và Đầu tư Quảng Ngãi.
4. Báo cáo thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của Hội đồng
thẩm định chủ trương đầu tư tỉnh Quảng Ngãi.
5. Nghị quyết chấp thuận đầu tư dự án của Hội đồng nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi.
UBND tỉnh Quảng Ngãi trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét, thẩm
định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của Dự án Trung tâm y tế Quân Dân y kết hợp huyện Lý Sơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Quốc phòng, Tài chính, Y tế;
- TT Tỉnh ủy (b/cáo);
- TT HĐND tỉnh
- CT, PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP (CN), CNXD, CBTH;
- Lưu: VT, THbha222.
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