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ỦY BAN NHÂN DÂN
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/TTr-UBND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 03 tháng 7 năm 2019

TỜ TRÌNH
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư
Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
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; Nghị định số
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 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;
Để có cơ sở báo cáo Bộ, ngành Trung ương thẩm định vốn cho dự án,
UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh xem xét, ban hành Nghị quyết chấp thuận
chủ trương đầu tư Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn,
cụ thể như sau:
1. Lý do ban hành Nghị quyết:
Theo tinh thần buổi làm việc của đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy
viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội với lãnh đạo tỉnh Quảng Ngãi vào ngày
15/7/2017 và của đồng chí Phùng Quốc Hiển, Phó Chủ tịch Quốc hội với lãnh
đạo tỉnh Quảng Ngãi vào các ngày 21-22/4/2019, tỉnh sớm làm việc với Bộ,
ngành Trung ương để được hỗ trợ vốn đầu tư Trung tâm y tế Quân – Dân y
kết hợp huyện Lý Sơn.
Theo quy định tại Nghị định số 120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của
Chính phủ, để có cơ sở trình Bộ, ngành Trung ương thẩm định vốn cho dự án,
làm căn cứ để quyết định chủ trương đầu tư dự án thì chủ trương đầu tư dự án
phải được HĐND tỉnh chấp thuận trước.
Vì vậy, để tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương cho đầu tư dự
án, cần thiết phải được HĐND tỉnh xem xét, thông qua, ban hành Nghị quyết
chấp thuận chủ trương đầu tư dự án.
2. Nội dung của Nghị quyết
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết
hợp huyện Lý Sơn:
2.1. Tên dự án: Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.

2.2. Cơ quan trình hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND
huyện Lý Sơn.
2.3. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng mới Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn với
cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Dây chuyền công năng đáp ứng nhu cầu,
chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến huyện hiện đại cấp III, đáp ứng
được các yêu cầu về kỹ thuật nghiệp vụ, vệ sinh môi trường và các hoạt động
chuyên môn khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho cán
bộ, nhân dân và quân đội đóng ở huyện đảo Lý Sơn.
Khắc phục tình trạng quá tải của bệnh viện trong những năm qua; phù
hợp với định hướng phát triển các cơ sở khám chữa bệnh theo Đề án “Phát
triển biển đảo Việt Nam đến năm 2020” của Bộ Y tế.
2.4. Qui mô đầu tư: Đầu tư Trung tâm y tế với quy mô 100 giường
bệnh.
2.5. Nhóm dự án: Nhóm B.
2.6. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 287 tỷ đồng.
2.7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương (từ nguồn dự phòng
trung hạn 2016-2020 và các nguồn vốn khác của Trung ương).
2.8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lý Sơn.
2.9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 – 2023.
Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh.
(Kèm theo dự thảo Nghị quyết chấp thuận chủ trương đầu tư dự án)./.
Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy (b/cáo);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, TC;
- UBND huyện Lý Sơn;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, Thbha191.
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số:

/NQ-HĐND

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày

tháng 7 năm 2019

Dự thảo
NGHỊ QUYẾT
Về chấp thuận chủ trương đầu tư
Dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI
KHÓA XII – KỲ HỌP THỨ 15
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18 tháng 6 năm 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; Nghị định số
120/2018/NĐ-CP ngày 13/9/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
điều Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10 tháng 9 năm 2015 của Chính phủ
về kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm, số 136/2015/NĐ-CP ngày 31
tháng 12 năm 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 tháng 12 năm 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;
Xét Tờ trình số
/TTr-UBND ngày tháng 7 năm 2019 của Ủy ban
nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế
Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn; ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội
đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ
họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Chấp thuận chủ trương đầu tư
Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm y tế Quân - Dân y kết
hợp huyện Lý Sơn:
1. Tên dự án: Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn.
2. Cơ quan trình hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: UBND
huyện Lý Sơn.
3. Mục tiêu đầu tư:
Xây dựng mới Trung tâm y tế Quân - Dân y kết hợp huyện Lý Sơn với
cơ sở hạ tầng hiện đại, đồng bộ. Dây chuyền công năng đáp ứng nhu cầu,
chức năng của một bệnh viện đa khoa tuyến huyện hiện đại cấp III, đáp ứng
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được các yêu cầu về kỹ thuật nghiệp vụ, vệ sinh môi trường và các hoạt động
chuyên môn khám chữa bệnh, đặc biệt là công tác khám chữa bệnh cho cán
bộ, nhân dân và quân đội đóng ở huyện đảo Lý Sơn.
Khắc phục tình trạng quá tải của bệnh viện trong những năm qua; phù
hợp với định hướng phát triển các cơ sở khám chữa bệnh theo Đề án “Phát
triển biển đảo Việt Nam đến năm 2020” của Bộ Y tế.
4. Qui mô đầu tư: Đầu tư Trung tâm y tế với quy mô 100 giường bệnh.
5. Nhóm dự án: Nhóm B.
6. Tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 287 tỷ đồng.
7. Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách Trung ương (từ nguồn dự phòng
trung hạn 2016-2020 và các nguồn vốn khác của Trung ương).
8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Lý Sơn.
9. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2019 – 2023.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân
dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị
quyết.
Điều 3. Hiệu lực thi hành
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Khóa XII, kỳ
họp thứ …… thông qua ngày
tháng 7 năm 2019 và có hiệu lực từ ngày
thông qua./.
Nơi nhận:
- UBTV Quốc hội, Chính phủ;
- Ban Công tác đại biểu của UBTVQH;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- TTTU, TTHĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc cho Tỉnh ủy;
- Đại biểu Quốc hội bầu ở tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính;
- Văn phòng UBND tỉnh, Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- VP HĐND tỉnh: C-PVP, các Phòng, CV;
- Lưu: VT, KTNS.
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Bùi Thị Quỳnh Vân
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