HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 17 /NQ-HĐND

Đà Nẵng, ngày 11 tháng 8 năm 2016

Độc lập Tự do Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT
Đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ HAI
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước ngày 16 tháng 12 năm 2002;
Căn cứ 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 hàng năm;
Xét Tờ trình số 6387/TTr-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân
dân thành phố về việc đề nghị phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trung tâm Y tế quận
Liên Chiểu - Địa điểm: Phường Hòa Khánh Nam, quận Liên Chiểu, thành phố Đà
Nẵng; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân thành phố; ý
kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân thành phố tại kỳ họp,
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê chuẩn Dự án đầu tư nâng cấp Trung tâm Y tế quận Liên Chiểu như
sau:
1. Tổng nguồn vốn đầu tư: 58.369.875.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi tám tỷ, ba trăm sáu mươi chín triệu, tám trăm bảy mươi
lăm ngàn đồng).
2. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách thành phố (Kế hoạch vốn năm 2016 đã bố trí
cho dự án 10 tỷ đồng).
3. Việc bố trí vốn thực hiện các hạng mục về xây lắp:
a) Phần cải tạo
- Cải tạo tầng 1, 2 khối nhà khoa Ngoại - Sản với diện tích sàn cải tạo 1.519m2,
nội dung cải tạo như sau:
+ Tầng 1: Chuyển đổi chức năng khu vực 3 phòng mổ, 01 phòng làm việc thành
4 phòng bệnh, 01 phòng nhận bệnh, 01 phòng kho và 01 nhà vệ sinh; phá bỏ phòng vệ
sinh bên cạnh cầu thang và thu nhỏ phòng làm việc bên cạnh nhà vệ sinh phá bỏ để lắp
đặt thang máy; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ cải tạo phần điện chiếu
sáng và sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải tạo 735m2.

+ Tầng 2: Phá bỏ nhà vệ sinh và phòng nữ hộ sinh để lắp đặt thêm hệ thống thang
máy và bố trí nhà vệ sinh bên cạnh thang máy; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau
các phòng bệnh kết hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức
năng cũ, chỉ cải tạo phần điện chiếu sáng và lăn sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải
tạo 784m2.
- Cải tạo tầng 1, 2 khối nhà khoa Nội - Nhi với diện tích sàn cải tạo 1.438m2, nội
dung cải tạo như sau:
+ Tầng 1: Thu nhỏ diện tích 2 phòng điều trị để bố trí thêm hệ thống thang máy
bên cạnh thang bộ hiện có; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau các phòng bệnh kết
hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ cải
tạo phần điện chiếu sáng và sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải tạo 719m2.
+ Tầng 2: Thu nhỏ diện tích 01 phòng điều trị bên cạnh thang bộ hiện có để lắp
đặt thêm hệ thống thang máy; xây dựng thêm hệ thống hành lang sau các phòng bệnh
kết hợp vệ sinh riêng cho từng phòng; các phòng khác giữ nguyên chức năng cũ, chỉ
cải tạo phần điện chiếu sáng và lăn sơn lại toàn bộ nhà. Diện tích sàn cải tạo 719m2.
- Cải tạo hành lang hiện trạng dọc các khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà
khoa Nội - Nhi thành hanh lang 03 tầng với nội dung cải tạo như sau: Mở rộng phần
nền, cải tạo phần sàn mái hiện trạng thành hành lang giao thông trên tầng 2, gia cố
móng, cột để nâng lên 3 tầng. Diện tích sàn cải tạo 800 m2
- Cải tạo, gia cố móng, cột các khối nhà khoa Ngoại - Sản và khoa Nội - Nhi
02 tầng hiện trạng để nâng lên 03 tầng.
b) Phần xây mới
- Nâng tầng 3 khối nhà khoa Ngoại - Sản 02 tầng hiện trạng bố trí khu vực nhân
viên và khu vực mổ, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang kèm theo. Diện tích sàn
nâng tầng 1.011 m2.
- Nâng tầng 3 khối nhà khoa Nội - Nhi 02 tầng hiện trạng bố trí khu vực hành
chính và Khu vực điều trị, khu vực nhà vệ sinh, hành lang, cầu thang kèm theo. Diện
tích sàn nâng tầng 719 m2.
- Hệ thống hành lang nối giữa các khối nhà bao gồm:
+ Hành lang 01 tầng nối khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà khoa Khám
- Cấp cứu. Diện tích sàn xây dựng 33 m2.
+ Hành lang 02 tầng nối giữa khối nhà khoa Ngoại - Sản và khối nhà khoa Nội
- Nhi. Diện tích sàn xây dựng 230 m2.
+ Nâng tầng 3 hành lang hiện trạng 02 tầng dọc khối nhà khoa Nội - Nhi. Diện
tích sàn nâng tầng 172 m2.

4. Việc bố trí vốn thực hiện các hạng mục về thiết bị:
a) Trang thiết bị y tế.
b) Hệ thống khí sạch và hệ thống khí y tế.
c) Trang thiết bị công trình: Thang máy; hệ thống điều hòa không khí; hệ thống
PCCC; hệ thống camera, màn hình.
d) Thiết bị giường, tủ bệnh nhân.
5. Thời gian thực hiện: Năm 2016 - 2018
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Ủy ban nhân dân thành phố căn cứ vào Nghị quyết đã được Hội đồng nhân
dân thành phố thông qua để bố trí vốn cho dự án, chỉ đạo các ngành thực hiện, đảm bảo
khối lượng, giải ngân hoàn thành chi tiêu kế hoạch.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các ban, các tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng
nhân dân thành phố giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thành phố Đà Nẵng Khóa IX, Kỳ
họp thứ hai thông qua ngày 11 tháng 8 năm 2016 và có hiệu lực kể từ ngày Hội đồng
nhân dân thành phố biểu quyết thông qua./.
CHỦ TỊCH
Nguyễn Xuân Anh

