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Dà Nang, ngày ,1 tháng .9 nãm 2019

QUYET B!NH
V vic phê duyt chü triro'ng du tw xây drng
Dtr an: Cãi tao, nãng cap Tram Y tê phtrô'ng Hôa Ctrô'ng Bãc

UY BAN NHAN DAN THANH PHO BA NANG
Can cir Lu.t T chirc ChInh quyn ctja phuang s 77/2015/QH13 ngày 19
tháng 6 näm 2013;
Can cü Lut Du tu cong s 49/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 näm 2014;
Can cir Lut Xây drng s 50/2014/QH13 ngày 18 tháng 6 näm 2014;
Can cl.r Nghj dinh s6 136/2015/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cüa
ChInh phü ye hu'rng dan thi hành mt sO diêu cüa Lut Dâu tu công;
Can cr Nghj djnh s 161/2016/ ND-CP ngày 02 tháng 12 näm 2016 cü
ChInh phü ye c chê dc thu trong quãn 19 d1r an dâu tLr xây dirng dOi vài mt
du an thuc các chuang trmnh mi1c tiêu quOc gia giai don 20 16-2020;
Can ct'r Nghj djnh s 120/2018/ND-CP ngày 13/9/2018 cüa ChInh phü v
s1ra dôi, bô sung mit so diêuNghj dnh so 77/2015/ND-CP ngày 10tháng 9 närn
2015 cüa ChInh phü ye kê hoach dâu tu cong trung hn và hang nãm, sO
136/2 015/ND-CP ngày 31 tháng 12 näm 2015 cüa ChInh phü ye huó'ng dan thi
hành mt so diêu cüa Lut dâu tu cOng vâ sO 161/2016/ND-CP ngày 02 tháng 12
näm 2016 cüa ChInh phü ye co chê dc thu trong quãn 19 dâu tu xây dirng dOi vài
mt so dir an thuc các Chuang trinh miic tiêu quôc gia giai doan 20 16-2020;
Can cir Quyt dinh s 32/2018/QD-UBND ngày 28 tháng 9 näm 2018 cUa
UBND thành phô Dà Ning ye vic ban hành Quy djnh mt sO ni dung ye quän
19 dâu tu vâ xây dmg trên da bàn thành phô Dà Näng;
Cänc Quyt djnh s 6209/QD-UBND ngày 20/12/2018 cüa UBND thành
phô Dà Nàng ye vic giao chi tiêu ké hoch phát triên kinh te - xä hi, quOc
phông - an ninh và thu, chi ngân sách ctja phuo'ng nãm 2019;
Theo cOng van s 31 69/VP-QLDTu ngày 20 tháng 9 närn 2017 cüa Van
phông UBND thành phô Dà Nng ye vic lien quan den dâu tu' Nâng cap, câi tao
các Tr?m Y té trên dja bàn thành phô thuc S Y tê quãn 19;
Theo d nghj cüa S Y t ti t trInh s 2139/TTr-SYT ngây 31 tháng 7
narn 2018, kern theo Báo cáo so 460/BC-SKHDT ngây 04 tháng 7 näm 2019 cüa
S& Kê ho?ch vá Dâu tu ye Két qua thm djnh Báo cáo dé xuãt chü truong dâu tu,
nguôn von và khá nãng can di von dir an Cãi tao, nâng cap Tr?m Y tê phix&ng
Hôa Ci..thng BAc;
Can cr kt qua 1y 9 kin biêu quyt cüa các Thành viên UBND thành ph
ye vic phê duyt chü tnrang dâu tu dçr an xây dirng cOng trinh Câi tao, nâng cap

Tram Y t phng Hôa Ci.rng Bc,
QUYET D!NH:
Diu 1, Phê duyet chü truong du tu dr an vâi các ni dung chü yu sau:
1. Ten dr an: Câi tao, nâng cp Tram Y t phung Hôa Cung Bc.
2. Cp quyt djnh chü tru'ong du tu: UBND thânh ph Dà Nng.
3. CAp quy& djnh dAu ti.I: Giám dc S& K hoach và DAu ti.r.
4. Chü dAu tu, kiêm quãn l dir an: S Y t.
5. Mc tiêu dAu tu xây dirng: DAu tu cái tao, nâng cAp Tram Y th phuàng
Hôa Cung Bãc nhäm dam bâo diêu kin c s vt chat cho Tram trong vic to
chüc thirc hin nhim vi chuyên mOn, phiic vi nhu cau khám chüa bnh cüa
ngui dan trên da bàn phuông; dOng thi nâng cao chat lucmg cong trInh, chông
xuOng cap, tránh các thit hai ye ca sâ vt chat nhât là trong các dçt mua bão len.
6. Ni dung và quy mô dAu tu xây d1rng
a) PhAn xay lAp:
- Câi tao khi nha tram 02 tAng: din tIch san xây dirng 33 l,42m2.
+ Thay mâi h mái tOn, chng thAm san mái.
+ Thay mâi gach nn tAng 1.
+ Tu&ng trong nhà p gach tai các phông và hành lang chua p;
phân tu?mg con lai và ti.rOng ngoài nhà.
+ Thay mOi h thng ci:ra s, ci:ra di bAng cira nhOm - kInh an toàn.
+ Thay mi bn nuc inox.
± Cãi tao h thng diçn, nu&c.
- Xây mri nhà d Xe.
- Lát gach nên san.
- Thay mâi cng, câi tao tung rào, op dá trçi.cng.
- Lam mâi bang ten Tram.
Xây dimg h tMng xir l nuóc thai (cong suAt 5m3/ngày dêm).
b) PhAn thit bj
- Thi&t bj cüa h thng xü l ni.râc thai (cong suAt 5m3/ngày dêm).
7. Dia dii tiiuc hiên d,.x an: PhuOng HOa Cuàng BAc, qun Hãi Châu,
thành phô Dà ng.
8. Din ti'ch si:r diing dAt: Xây dirng, cãi tao trong khuôn viên sAn có cüa
tram yté.
9. Phi.rong an xay dçrng: DAu tu xây dçrng, cãi t?o sCra chü'a dông b I lan.
10. Loai dr an, cAp cOng trInh:
- Dir an nhóm C thuôc linh vuc y tê;
- Cong trmnh dan diing, cap 3.
2

11. Tng mirc d.0 tu cüa dii an: 1.405.068.000 ding (Mç5t tj', Mn tram lé
nàm triéu, sáu mtco'i tam ngàn dóng)
Trongdó:
- Chi phi xây lap sau thuê:
- Chi phi thiêt bj sau thuê:
-Chiphiquàn1'drán:
- Chi tu van dâu tu xây dmg:
-Chi phi kkiác:
-Chi phi dirphông:

973.3 53.000 dông
165.000.000 dông
33.964.000 dông
116.135.000 dông
49.708.000 dông
66.908.000 dông

12. Ngun vn du tu: Vn ngân sách thàrili ph.
13. HInh thirc quân 1 dir an: So Y tê thirc hin quàn 1' dir an theo dung
quy djnh ti Nghj dnh so 59/2015/ND-CP ngày 05/04/2017 và Nghj dnh so
42/2017/ND-CP ngày 05/04/2017 cüa ChInh phü ye quân l' dir an dâu tix xây
di.mg ('trw&ng hQp khóng di'i diêu kin nàng lrc dé trcc tiép quán l dr an thi
du'ctc thuê to chü'c, cá nhOn có th diéu kin nãng lc dé tht'c hin theo quy djnh,).
14. ThOi gian thirc hin: Näm 20 19-2020.
Diêu 2. To chtrc thrc hiên
- SO Y tê thành phô Dà Nang là chñ dâu tu, to chrc triên khai thirc hin, dam
bâo tuân thu các quy djnh ye chat h.rçmg cOng trInh, tiên d và luii ' thirc hin
kiên nghj cüa SO Kê hoch và Dâu tu ti Báo cáo Két qua thâm djnh so 460/BCSKHDT ngày 04 tháng 7 näm 2019;
- SO Kê hoach và Dâu tu, SO Tài chInh, SO Xay drng thrc hin chrc nàng
quãn 1' nhâ nuOc chuyên ngành trong qua trInh triên khai dir an.
Diu 3. Quyt djnh có hiu lirc thixc hin k tir ngày k.
Diêu 4. Chánh Van phàng Doàn di biu Quc hi, Hi dng nhân dan và
Uy ban nhân dan thành phô, Giám dOc các SO: Kê hoach và Dâu tu, Tài chInh,
Xây dirng, Y té, Giám dôc Kho bc Nhà nuOc Dà Näng, Giám doe Trung tam Y
tê qun Hãi Châu và Thu trtthng các Co quan lien quan can cir Quyêt djnh thirc
hin./.
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