
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /QĐ-UBND Kon Tum, ngày     tháng     năm 2022 

 
QUYẾT ĐỊNH 

Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà điều 
hành thiết bị chống nhiễm khuẩn; Hệ thống chân, trụ, nhà bảo vệ máy phát 

điện, dây điện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KON TUM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 08 tháng 4 năm 2020 của 

Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 36/2021/QĐ-UBND ngày 18 tháng 11 năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý dự án đầu 
tư sử dụng vốn nhà nước của tỉnh Kon Tum; 

Theo đề nghị của Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi tại Tờ trình số 

436/TTr-BVĐKNH và Báo cáo số 435/BC-BVĐKNH ngày 08 tháng 3 năm 2022 
ngày 08 tháng 3 năm 2022; Báo cáo thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại 

Báo cáo số 61/BC-SKHĐT ngày 14 tháng 3 năm 2022. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, mở rộng, nâng cấp nhà 

điều hành thiết bị chống nhiễm khuẩn; Hệ thống chân, trụ, nhà bảo vệ máy phát 
điện, dây điện tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi do Bệnh viện Đa khoa 
khu vực Ngọc Hồi quản lý dự án, với các nội dung chính như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Khắc phục tình trạng thiếu nhà điều hành thiết bị chống 
nhiễm khuẩn và tình trạng thiếu điện khi gặp sự cố của hệ thống điện lưới tại 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi; góp phần cải thiện môi trường làm việc 
cho cán bộ nhân viên và phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân; làm 

tăng mỹ quan và từng bước cải thiện cơ sở hạ tầng cho Bệnh viện. 

2. Quy mô đầu tư:  

- Cải tạo, mở rộng, nâng cấp Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn để hình thành 
nhà điều hành thiết bị chống nhiễm khuẩn diện tích khoảng 110,4 m2. 

- Xây dựng hệ thống chân, trụ, nhà bảo vệ máy phát điện diện tích khoảng 
56 m2 và lắp đặt dây điện đấu nối. 
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3. Dự án nhóm: C. 

4. Tổng mức đầu tư: Khoảng 878 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn chi sự nghiệp y tế năm 2022. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi, Thị 
trấn Plei Kần, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum. 

7. Thời gian thực hiện: 01 năm. 

8. Tiến độ thực hiện: Năm 2022. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi chịu trách nhiệm: Chủ trì, phối 

hợp với các cơ quan liên quan hoàn thành Báo cáo kinh tế kỹ thuật của dự án 
trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định.  

2. Giao Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và Sở Kế hoạch và 
Đầu tư hướng dẫn Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Hồi về trình tự thủ tục lập, 

trình thẩm định phê duyệt dự án theo đúng quy định. 

Điều 3. Giám đốc: Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở 

Y tế; Thủ trưởng các đơn vị có liên quan và Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu 
vực Ngọc Hồi thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, PCVP; 
- Lưu: VT, KTTH. PHD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 
 

 
 

 
Lê Ngọc Tuấn 
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