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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Kon Tum, ngày23 tháng 10 năm 2020

TỜ TRÌNH
Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án nâng cấp
Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai
(Hạng mục: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh)
–––––––––––––

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư.
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 của Chính phủ về
quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng; Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017
của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐCP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng;
Căn cứ Quyết định số 44/QĐ-BXD ngày 14/01/2020 của Bộ trưởng Bộ
Xây dựng công bố suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng
hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2018;
Căn cứ Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30-9-2020 Nghị quyết Đại hội Đại
biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025;
Căn cứ Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum
thông báo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về đánh giá việc triển khai thực
hiện Chỉ thị số 20-CT/TU ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về
triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá năm 2019”;
Căn cứ Văn bản số 194-CV/BCSĐ ngày 16/5/2019 của Ban cán sự Đảng
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân
tỉnh;
Căn cứ Văn bản số 1417/UBND-HTKT ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân
dân tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm
2019 theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum;
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Căn cứ Quyết định số 40/2005/QĐ-BYT ngày 30/11/2005 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về việc ban hành Tiêu chuẩn thiết kế Bệnh viện quận, huyện - Tiêu
chuẩn ngành.
Căn cứ Quyết định số 13/2017/QĐ- UBND ngày 10/3/2017 của Ủy ban
nhân dân tỉnh Kon Tum về việc ban hành quy định một số nội dung về công tác
quản lý dự án sử dụng vốn nhà nước tỉnh Kon Tum;
Căn cứ Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân
dân huyện ia H’Drai về giới thiệu vị trí đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện
Ia H’Drai.
Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 4470:2012 Bệnh viện đa khoa – tiêu
chuẩn thiết kế;
Căn cứ Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 9213:2012 Bệnh viện quận huyện –
tiêu chuẩn thiết kế.
Căn cứ văn bản số 1025/SKHĐT-TH ngày 18/5/2020 của Sở Kế hoạch và
Đầu tư về việc chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp Trung Y tế huyện Ia H’Drai
(Hạng mục: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh);
Sở Y tế kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định và tham mưu Uỷ
ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư
Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng Bệnh
viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh), với các nội dung sau:
I. THÔNG TIN CHUNG CỦA DỰ ÁN
1. Tên dự án: Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng
mục: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh).
2. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Cán bộ và nhân dân trên địa bàn
huyện Ia H’Drai và khu vực lân cận vùng biên giới giáp với tỉnh Kon Tum của
nước bạn Cam Pu Chia.
4. Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh
Kon Tum.
5. Dự kiến tổng vốn đầu tư và nguồn vốn:
5.1. Tổng mức đầu tư: 112.775.686.100 đồng (Bằng chữ: Một trăm
mười hai tỷ, bảy trăm bảy mươi lăm triệu, sáu trăm tám mươi sáu nghìn, một
trăm đồng). Trong đó:
- Chi phí xây dựng:

69.608.660.000 đồng.

- Chi phí thiết bị:

20.878.000.000 đồng.

- Chi phí quản lý dự án:

1.919.674.000 đồng.

- Chi phí tư vấn ĐTXD:

4.764.171.000 đồng.

- Chi phí khác:

895.309.000 đồng.
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- Chi phí dự phòng:

14.709.872.100 đồng.

5.2. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương, ngân sách địa phương và các
nguồn vốn hợp pháp khác.
6. Thời gian thực hiện:
- Chuẩn bị đầu tư: Quý IV năm 2020.
- Thực hiện đầu tư: Từ năm 2021.
7. Cơ quan thực hiện: Sở Y tế tỉnh Kon Tum.
8. Các thông tin khác (nếu có): Không.
II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT
CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN
1. Quá trình triển khai thực hiện: Huyện Ia H’Drai được thành lập trên
cơ sở chia tách từ huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum theo Nghị quyết số 890/NQUBTVQH13 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa 13; có diện tích tự nhiên
98.021,81 ha, dân số 11.644 người, sinh sống tại 28 điểm dân của 21 thôn thuộc
03 xã: Ia Tơi, Ia Đal, Ia Dom. Sau 5 năm thành lập, hạ tầng kinh tế, xã hội của
huyện đã và đang từng bước được đầu tư xây dựng, bộ mặt trung tâm huyện dần
hình thành. Tuy nhiên, Trung tâm Y tế huyện mới chỉ được đầu tư tạm trụ sở
làm việc với diện tích 266 m2, chưa được đầu tư xây dựng bệnh viện nên đơn vị
phải sử dụng các phòng làm việc hiện có để thực hiện chức năng khám, chữa
bệnh cho nhân dân trên địa bàn nên gặp rất nhiều khó khăn trong việc thu dung
điều trị bệnh nhân nội trú và triển khai các danh mục kỹ thuật theo quy định.
Với những khó khăn trên Ủy ban nhân dân huyện Ia H’Drai đã có Văn bản số
765/UBND-TH ngày 28/12/2018 gửi Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Kế hoạch và
Đầu tư, Sở Tài chính và Sở Y tế đề nghị đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho
Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai.
2. Đánh giá tình hình thực hiện dự án giai đoạn trước: Năm 2016,
Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai được đầu tư xây dựng (Giai đoạn 1) với quy
mô Khối nhà làm việc: 266m2; Khối nhà phụ trợ: nhà bếp, nhà vệ sinh, hàng rào,
sân đường bê tông, hệ thống cấp điện nước, san nền, với tổng mức đầu tư là 03
tỷ đồng từ nguồn Trung ương hỗ trợ chia tách huyện (Quyết định số 713/QĐUBND ngày 30/06/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo
kinh tế kỹ thuật và kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trung tâm Y tế huyện
Ia H’Drai (Giai đoạn 1)). Hiện nay, Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai rất khó
khăn về cơ sở vật chất và nguồn nhân lực (chỉ tiêu kế hoạch giao là 50 giường
bệnh nhưng do không có bệnh viện huyện nên chưa đáp ứng được nhu cầu khám
chữa bệnh cho nhân dân, có nhiều bệnh thông thường nhưng vẫn phải chuyển
lên tuyến trên điều trị), xuất phát từ những khó khăn trên, việc đầu tư xây dựng
Bệnh viện Đa khoa huyện Ia H’Drai là hết sức cần thiết.
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3. Thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng
cân đối vốn: Hiện tại, dự án này chưa xác định được nguồn vốn đầu tư.
III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO
1. Báo cáo số 1639/BC-SYT ngày 04/5/2020 của Sở Y tế về đề xuất chủ
trương đầu tư Dự án nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây
dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh);
2. Báo cáo số 1661/BC-SYT ngày 05/5/2020 của Sở Y tế về kết quả thẩm
định nội bộ Đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện
Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện 60 giường bệnh);
3. Nghị quyết số 06-NQ/ĐH ngày 30-9-2020 Nghị quyết Đại hội Đại biểu
Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025
4. Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum về
kết luận của Thường trực Tỉnh ủy về đánh giá việc triển khai thực hiện Chỉ thị
số 20-CT/TU ngày 09-01-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về triển khai thực
hiện các lĩnh vực đột phá năm 2019”;
5. Văn bản số 194-CV/BCSĐ ngày 16/5/2019 của Ban cán sự Đảng Ủy
ban nhân dân tỉnh về việc tham mưu Ban cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh;
6. Văn bản số 1417/UBND-HTKT ngày 10/6/2019 của Ủy ban nhân dân
tỉnh Kon Tum về việc triển khai thực hiện các lĩnh vực đột phá trong năm 2019
theo Thông báo số 899-TB/TU ngày 14/5/2019 của Tỉnh ủy Kon Tum;
7. Văn bản số 765/UBND-TH ngày 28/12/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Ia H’Drai;
8. Thông báo số 03/TB-UBND ngày 06/02/2020 của Ủy ban nhân dân
huyện Ia H’Drai về giới thiệu vị trí đất xây dựng Bệnh viện Đa khoa huyện Ia
H’Drai;
9. Sơ đồ dự kiến bố trí tổng mặt bằng công trình 1&2.
Trên cơ sở đã phân tích trên, Sở Y tế kính trình Sở Kế hoạch và Đầu tư
thẩm định tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê
duyệt chủ trương đầu tư để Sở Y tế có cơ sở hoàn thiện các thủ tục về đất đai để
sớm triển khai thực hiện ngay từ đầu năm 2021./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Ủy ban nhân dân tỉnh;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

GIÁM ĐỐC

Võ Văn Thanh
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