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HĐND TỈNH KON TUM 

BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:        /BC-BKTNS Kon Tum, ngày      tháng      năm 

BÁO CÁO THẨM TRA 

Dự thảo Nghị quyết về 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) 

 

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 141/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2020 của Ủy ban nhân dân 

tỉnh về việc 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) (sau 

đây viết tắt là Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai); 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 tại khoản 7 Điều 17 Luật Đầu tư công năm 2019 quy định: “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.”. Như vậy, việc Ủy ban 

nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án 

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai là đúng thẩm quyền. 

2. Nội dung của dự thảo Nghị quyết 

Dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai thuộc Dự án nhóm B, có 

tổng mức đầu tư khoảng 112.775 triệu đồng từ nguồn vốn ngân sách Trung ương 

giai đoạn 2021-2025 và các nguồn vốn hợp pháp khác, do Sở Y tế làm chủ đầu tư. 

- Quy mô đầu tư: Xây dựng Bệnh viện Đa khoa hạng III, quy mô 60 

giường bệnh với diện tích sàn xây dựng khoảng 7.200 m2, bao gồm: 

+ Các khu chức năng và các chuyên khoa: Khoa Khám và điều trị ngoại 

trú; Khu Điều trị nội trú; Khu Kỹ thuật nghiệp vụ; Khu Hành chính quản trị; Khu 

Hậu cần kỹ thuật và Dịch vụ tổng hợp. 

+ Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ khác: San nền; sân, đường giao 

thông nội bộ; cây xanh, bồn hoa; cổng, hàng rào bảo vệ; hệ thống hành lang, 
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đường dốc, nhà cầu nối; garage, bãi đậu xe; hệ thống cấp khí; hệ thống cấp, thoát 

nước; hệ thống điện tổng thể; hệ thống phòng cháy chữa cháy; giếng khoan, bể 

nước ngầm; hệ thống xử lý nước và rác thải. 

+ Trang thiết bị y tế, thiết bị văn phòng. 

- Địa điểm thực hiện dự án: Thôn 1, xã Ia Tơi, huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon 

Tum. 

- Thời gian thực hiện dự án: 04 năm (Từ năm 2021 – 2024). 

(Thông tin chi tiết của Dự án tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 

24/11/2020 của UBND 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 

Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai (Hạng mục: Xây dựng bệnh viện Đa 

khoa huyện 60 giường bệnh) là cần thiết để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh 

cho người dân trên địa bàn huyện. Dự án không trùng lặp với các dự án đã có 

quyết định chủ trương đầu tư hoặc đã có quyết định đầu tư; phù hợp với Đồ án 

Quy hoạch chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 

14C Trung tâm huyện lỵ huyện Ia H’Drai, tỉnh Kon Tum(1); định hướng Quy 

hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Kon Tum và Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh Kon Tum lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

Ban Kinh tế - Ngân sách cơ bản thống nhất với dự thảo Nghị quyết về chủ 

trương đầu tư  dự án Nâng cấp Trung tâm Y tế huyện Ia H’Drai như đề nghị của 

Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số 141/TTr-UBND ngày 24 tháng 11 năm 

2020. 

Về thể thức, kỹ thuật trình bày văn bản: Đề nghị cơ quan trình rà soát, thực 

hiện theo đúng quy định. 

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

đồng nhân dân tỉnh Khóa XI Kỳ họp thứ 11 xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh;   

- UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, Ban KT-NS. 

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

Hồ Văn Đà 

 

                   
1 Quyết định số 1503/QĐ-UBND ngày 28/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch 

chi tiết (tỷ lệ 1/500) Khu Thương mại, dịch vụ và dân cư dọc Quốc lộ 14C Trung tâm huyện lỵ huyện Ia H’Drai, 

tỉnh Kon Tum. 
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