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BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư 

công trung hạn nguồn ngân sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 của dự án 

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện 

đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân 

năm 2015. 

Thực hiện sự phân công của Thường trực Hội đồng nhân tỉnh, trên cơ sở Tờ 

trình số 122/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về 

việc phê duyệt chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án: 

Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa 

khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum; dự thảo Nghị quyết và 

hồ sơ trình thẩm tra kèm theo. Ban Kinh tế - Ngân sách đã tổ chức phiên họp toàn 

thể thẩm tra nội dung trên. Tham dự cuộc họp có lãnh đạo các Ban Hội đồng nhân 

dân tỉnh; đại diện Ủy ban nhân dân tỉnh và các sở, ngành liên quan. Ban Kinh tế - 

Ngân sách báo cáo kết quả thẩm tra như sau: 

1. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Khoản 7 Điều 17(1), Khoản 1 Điều 53 và điểm đ Khoản 5 Điều 55(2) 

Luật Đầu tư công năm 2019; trên cơ sở Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 

8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định chủ trương đầu tư, 

thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải 

tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Kon Tum, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh 

xem xét, chủ trương đầu tư và cho ý kiến về việc bổ sung vào kế hoạch đầu tư 

                                           
(1) Theo Khoản 7 Điều 17: “Hội đồng nhân dân các cấp quyết định chủ trương đầu tư chương trình, dự án nhóm B, 

nhóm C sử dụng vốn ngân sách địa phương, bao gồm cả vốn bổ sung có mục tiêu từ ngân sách cấp trên, các nguồn 

vốn hợp pháp của địa phương thuộc cấp mình quản lý, trừ dự án quy định tại khoản 4 Điều này.” 
(2) - Theo Khoản 1 Điều 53: “Điều kiện để chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác được bố trí 

vốn kế hoạch đầu tư công hằng năm: 1. Chương trình, dự án, nhiệm vụ, đối tượng đầu tư công khác phải có trong 

kế hoạch đầu tư công trung hạn, trừ dự án đầu tư công khẩn cấp.” 

- Theo điểm đ Khoản 5 Điều 55: “Căn cứ quy định của Thủ tướng Chính phủ, hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu 

tư, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh có trách nhiệm: đ) Trình Hội đồng nhân dân cấp tỉnh cho ý kiến về kế hoạch đầu 

tư công trung hạn giai đoạn sau”. 
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công trung hạn giai đoạn 2021-2025 nguồn ngân sách Trung ương của dự án là 

đảm bảo theo quy định. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 

Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum có tổng 

mức đầu tư khoảng 200.000 triệu đồng, thuộc dự án nhóm B; Nguồn vốn từ 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; dự án do Sở Y tế làm chủ đầu 

tư. Về quy mô đầu tư:  

- Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi: Phá dỡ các công trình với tổng diện 

sàn xây dựng khoảng 1.500m2  (3); Đầu tư xây mới 01 khối nhà 05 tầng với diện 

tích xây dựng khoảng 1.450m2, diện tích sàn xây dựng khoảng 6.100m2; Xây mới 

các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 

1.300 m2 (4); Cải tạo sửa chữa và nâng cấp các hạng mục(5); Bổ sung trang thiết 

bị(6). 

- Trung tâm Y tế huyện Đăk Glei: Phá dỡ các công trình với tổng diện tích 

sàn xây dựng khoảng 2.600m2 (7); Đầu tư xây mới 01 khối nhà 04 tầng và tầng tum 

thang với diện tích xây dựng khoảng 630m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 

2.550 m2; Xây mới các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn 

xây dựng khoảng 800m2 (8); Cải tạo sửa chữa và nâng cấp các hạng mục(9); Bổ sung 

trang thiết bị(10) 

                                           
(3) bao gồm các hạng mục: Khối nhà Khoa lây truyền nhiễm; Khối nhà tang lễ; Nhà gara xe 2 bánh; Nhà căn tin và 

giữ xe; Nhà kho. 
(4) bao gồm: Nhà đại thể, Nhà xưởng sửa chữa; Nhà để xe; Hành lang nối; Nhà để máy phát điện; Nhà trạm bơm 

nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Mở rộng, nâng công suất trạm xử lý nước thải từ 75 m3/ngày đêm thành 200 

m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp thoát nước 

ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp khoảng 560kVA; Máy 

phát điện dự phòng, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...). 
(5) Khối nhà Khoa khám và điều trị ngoại trú, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.120 m2; Khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ, 

diện tích sàn xây dựng khoảng 848 m2; Khối nhà Khoa nhi và Y học cổ truyền, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.210 

m2; Khối nhà Khoa ngoại sản, diện tích sàn xây dựng khoảng 976 m2; Khối nhà khoa Dinh dưỡng tiết chế và dược, 

diện tích sàn xây dựng khoảng 458,5 m2; Hành lang nối; Nhà bảo vệ, cổng hàng rào; 02 Phòng mổ Khoa phẫu 

thuật… Cải tạo chỉnh trang sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà,… 
(6) bao gồm: 01 xe ô tô cứu thương; trang bị hệ thống lấy số tự động; hệ thống bảng chỉ dẫn; trang thiết bị văn phòng. 
(7) bao gồm các hạng mục: Khối nhà Khoa nội nhi; Khối nhà Kỹ thuật nghiệp vụ; Khối nhà Tang lễ giải phẫu bệnh; 

Khối nhà Nhà ăn bếp người nhà bệnh nhân; Nhà xe nhân viên; Nhà xe khách; Hành lang nối; Nhà chứa rác thải; Nhà 

xử lý rác thải rắn; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà để máy phát điện; Hố rác nổi; Bể nước nổi; Giếng nước nổi; Hàng 

rào phía sau. 
(8) bao gồm: Nhà đại thể; Nhà để xe; Nhà để máy phát điện; Nhà bơm nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà chứa rác 

thải, lò đốt; Xây dựng tường chắn và hàng rào; Mở rộng, nâng cấp trạm xử lý nước thải từ 75 m3/ngày đêm lên 

thành 96 m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp 

thoát nước ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp 560kVA; 

Máy phát điện dự phòng, giếng khoan, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...). 
(9) Khối nhà Khoa khám cấp cứu, diện tích sàn xây dựng khoảng 1.104 m2; Khối nhà Phẫu thuật - Hồi sức, diện tích 

sàn xây dựng khoảng 529 m2; Khối nhà Khoa truyền nhiễm, diện tích sàn xây dựng khoảng 100 m2; Nhà xe ô tô, 

diện tích sàn xây dựng khoảng 122,4 m2; Hành lang nối, diện tích sàn xây dựng khoảng 172 m2; Cải tạo chỉnh trang 

đài nước, sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà, nâng nền sân chống ngập 

chiều cao từ 500 mm đến 1000 mm… 
(10) Bao gồm: 01 xe ô tô cứu thương; hệ thống lấy số tự động; hệ thống bảng chỉ dẫn; trang thiết bị văn phòng. 
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- Trung tâm Y tế huyện Đăk Hà: Phá dỡ các công trình với tổng diện tích sàn 

xây dựng khoảng 1.600m2 (11); Đầu tư xây mới 01 khối nhà 03 tầng và tầng tum 

thang với diện tích xây dựng khoảng 720m2, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 

2.200 m2; Xây mới các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật với tổng diện tích sàn 

xây dựng khoảng 750m2 (12); Cải tạo sửa chữa và nâng cấp các hạng mục (13); Bổ 

sung trang thiết bị(14). 

Mục tiêu đầu tư dự án nhằm đáp ứng mục tiêu phòng, chống dịch COVID-

19 hiệu quả. Hiện đại hóa hệ thống y tế cơ sở, nâng cao chất lượng và hiệu suất sử 

dụng dịch vụ y tế của mạng lưới y tế cơ sở; đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về 

khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe của nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh, 

giảm tình trạng quá tải giường bệnh cho bệnh viện tuyến trên; góp phần nâng cao 

tính công bằng trong việc tiếp cận và sử dụng hiệu quả các dịch vụ khám chữa 

bệnh, thực hiện tốt các mục tiêu chăm sóc, bảo vệ, nâng cao sức khoẻ nhân dân 

trong tình hình mới mà Đảng bộ và chính quyền tỉnh đã đề ra. 

(Chi tiết tại Tờ trình số 122/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh) 

3. Ý kiến của Ban Kinh tế - Ngân sách  

Qua nghiên cứu hồ sơ dự thảo Nghị quyết và ý kiến thảo luận của các đại 

biểu tại phiên họp thẩm tra, Ban Kinh tế - Ngân sách nhận thấy việc đầu tư dự án 

đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa 

khoa khu vực, trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Kon Tum là cần thiết; phù hợp với 

quy hoạch tổng thể phát triển hinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum; các quy hoạch ngành 

khác có liên quan; phù hợp với quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 của 

Quốc hội(15), danh mục và mức vốn được Thủ tướng Chính phủ thống nhất tại 

Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 và dự án đã được các Sở 

Kế hoạch và Đầu tư thẩm định đủ điều kiện trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết 

định chủ trương đầu tư(16).  

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo Nghị quyết 

về chủ trương đầu tư và bổ sung trong Kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân 

sách Trung ương giai đoạn 2021-2025 đối với dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải 

                                           
(11) bao gồm các hạng mục: Khối nhà Khoa khám hồi sức cấp cứu; Khối nhà Khoa dược; Khối nhà Khoa ngoại sản; 

Nhà xe nhân viên; Nhà xe khách; Nhà bảo vệ; Hành lang nối; Nhà tạm mái tôn; Nhà máy bơm; Cổng chính, phụ.  
(12) bao gồm: Nhà để xe; Nhà để máy phát điện; Nhà trạm bơm nước; Nhà trạm xử lý nước thải; Nhà khí y tế; Hành 

lang nối; Nhà bảo vệ; Cổng chính và cổng phụ; Mở rộng, nâng cấp trạm xử lý nước thải từ 28 m3/ngày đêm lên 

thành 120 m3/ngày đêm; Hạ tầng kỹ thuật tổng thể (Hệ thống cấp nguồn điện, hệ thống chiếu sáng ngoài nhà và cấp 

thoát nước ngoài nhà; Hệ thống phòng cháy chữa cháy ngoài nhà; Đường dây trung thế và Trạm biến áp khoảng 

400kVA; Máy phát điện dự phòng, bể nước ngầm, hồ chứa sự cố...). 
(13) Khối nhà Hành chính, diện tích sàn xây dựng khoảng 495 m2; Hàng rào dài khoảng 550 m; Cải tạo chỉnh trang 

sân đường giao thông nội bộ, cây xanh, hệ thống cấp thoát nước ngoài nhà,… 
(14) bao gồm: 01 xe ô tô cứu thương, hệ thống lấy số tự động, hệ thống bảng chỉ dẫn, trang thiết bị văn phòng. 
(15) Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội 
(16) Báo cáo số 194/BC-SKHĐT ngày 19 tháng 8 năm 2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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tạo và mua sắm trang thiết bị cho 03 Bệnh viện đa khoa khu vực, trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Kon Tum như đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 

122/TTr-UBND ngày 19 tháng 8 năm 2022. Đồng thời đề nghị cơ quan trình tiếp 

thu, giải trình bổ sung một số nội dung sau: 

- Báo cáo kết quả đánh giá hiện trạng công trình đề nghị phá dỡ, xây dựng 

mới (năm đầu tư, số lần sửa chữa, nâng cấp; kinh phí, hiện trạng sử dụng,…). Đề 

nghị UBND tỉnh chỉ đạo chủ đầu tư thực hiện đúng quy định của Luật Quản lý, sử 

dụng tài sản công, các văn bản hướng dẫn khi thực hiện phá dỡ các công trình xây 

dựng để đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng các dự án; rà soát quy 

mô đầu tư của dự án tránh đầu tư trùng lắp với các dự án đã và đang đầu tư tại 

Bệnh viện đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Trung tâm y tế huyện Đăk Glei và huyện 

Đăk Hà; chịu trách nhiệm về các số liệu, thông tin báo cáo. 

- Trong giai đoạn lập Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án, đề nghị chủ đầu tư 

tiến hành rà soát, đánh giá hiện trạng công trình đã được đầu tư trước đây, xác định 

những hạng mục cần thiết phải đầu tư xây dựng mới, cải tạo, nâng cấp, mở rộng; 

đồng thời tính toán các hạng mục mua sắm trang thiết bị cho phù hợp với quy định 

và điều kiện thực tế; tổ chức mua sắm theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện 

việc tháo dỡ, thanh lý tài sản nhà nước theo quy định hiện hành. Rà soát tính toán 

chính xác quy mô, tiêu chuẩn, định mức, suất đầu tư,... phù hợp với quy định của 

pháp luật và điều kiện thực tế, đảm bảo chất lượng hiệu quả, tiết kiệm tránh lãng 

phí ngân sách nhà nước. 

- Về dự thảo Nghị quyết: Đề nghị rà soát, biên tập lại ngắn gọn theo hướng 

xác định rõ các hạng mục công trình cho phù hợp; hoàn chỉnh dự thảo Nghị quyết 

trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định.  

Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách. Kính trình Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII Kỳ họp chuyên đề xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 
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