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NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm
trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG THÁP
KHÓA X – KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06 tháng 4 năm 2020 của
Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Xét Tờ trình số 55/TTr-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2022 của Uỷ ban
nhân dân Tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật
chất và mua sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười; Báo cáo
thẩm tra của Ban Văn hoá - Xã hội Hội đồng nhân dân Tỉnh; ý kiến thảo luận
của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án sửa chữa cơ sở vật chất và mua
sắm trang thiết bị Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười với các nội dung sau:
1. Tên dự án: Sửa chữa cơ sở vật chất và mua sắm trang thiết bị Bệnh
viện đa khoa khu vực Tháp Mười.
2. Mục tiêu đầu tư: Sửa chữa hoàn chỉnh cơ sở vật chất và mua sắm thiết
bị cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tháp Mười, đáp ứng tiêu chuẩn quy mô phục
vụ 250 giường bệnh theo quy định.
3. Quy mô đầu tư:
a) Cải tạo, sửa chữa Khu B (Khu hành chính) với diện tích khoảng
2.472m2.
b) Cải tạo, sửa chữa Khu C (Khu điều trị nội trú) với diện tích khoảng
4.306m2.
c) Xây dựng mới Khu nhà tạm phục vụ người bệnh trong thời gian cải tạo,
sửa chữa Khu C với diện tích xây dựng khoảng 320m2 (kết cấu thép lắp ghép).
d) Xây dựng mới khu vệ sinh (Khu A) phục vụ bệnh nhân với diện tích
sàn xây dựng khoảng 35m2.
đ) Cải tạo cầu nối hành lang, với diện tích khoảng 603m2.
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e) Cải tạo hệ thống sân, với diện tích khoảng 500m2; thảm bê tông nhựa
đường nội bộ 4.600m2.
g) Thiết bị y tế chuyên dùng; lắp đặt máy phát điện dự phòng và máy lạnh.
4. Dự án nhóm B.
5. Cấp quyết định chủ trương đầu tư: Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
6. Cấp quyết định đầu tư dự án: Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp.
7. Tên Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân
dụng và công nghiệp.
8. Địa điểm thực hiện dự án: Huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp.
9. Tổng vốn thực hiện dự án: 111.266.435.000 đồng.
(Một trăm mười một tỷ, hai trăm sáu mươi sáu triệu, bốn trăm ba mươi năm
nghìn đồng)
Bao gồm:
- Chi phí xây dựng:

16.788.610.000 đồng.

- Chi phí thiết bị:

67.344.800.000 đồng.

- Chi phí QLDA, TVĐT và khác:

12.620.012.000 đồng.

- Chi phí dự phòng:

14.513.013.000 đồng.

10. Nguồn vốn đầu tư: Vốn Xổ số kiến thiết.
11. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2022 - 2024.
Điều 2. Giao Uỷ ban nhân dân Tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị
quyết này.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân,
các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân Tỉnh giám sát
việc thực hiện Nghị quyết này.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Đồng Tháp Khoá X, Kỳ
họp thứ tư thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Uỷ ban Thường vụ Quốc hội;
- Chính phủ;
- TT/TU, UBND, UBMTTQVN Tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội Tỉnh;
- Đại biểu HĐND Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể Tỉnh;
- TT/HĐND, UBND huyện, thành phố;
- Công báo Tỉnh;
- Lưu: VT, VH-XH.
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