
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tur do - Hanh phñc 

S:A9  /QD-UBND Quáng Trj, ngày  of  thông nám 2020 

QUYETD!NH 
V/v Phê duyt Báo cáo kinh tê - k thut du tir xây diyng 

cong trInh: Bnh vin Ba khoa khu vljc Triu Hãi, hing miic: Sfra chfi'a 
các hang mile phii trq và nba v sinh Khoa Nhi, Ni, San 

UY BAN NHAN DAN TINH QUANG TR! 

Can c&Lucit To chzc chInh quyn djaphucing ngày 19/6/2015, 

Can ci Luç2tXáy c4ing  s 50/2014/QH]3 ngày 18/6/2014, Lut Dcu tw cOng s 
49/2014/QHJ3 ngày 18/6/2014; 

Can ci Nghj djnh sO' 59/2015/ND-GP ngày 18/6/2015 cza CI'zinh pht vévic 
quán l dy'án dáu tuxáy dyng, Nghj djnh sO 42/2017/ND-CP ngày 05/4/2017 ye tha 
dOi, bô sung inôtsO diêu Nghf dinh sO 59/2015/ND-CP, ngày 18/6/2015 cia ChInh 
phü; Nghj dfnh  sO 68/2019/ND-CP ngày 14/8/2019 cia Chinhphz ye qudn lj chiphI 
dáu tu xáydy'ng, Nghj dfnh sO 46/2015/ND-CP ngày 12/5/2015 cra ChInh phi ye 
quán l3. chat ltfQllg và báo trl cong trInh xáy dipig; 

Xét d nghj cüa Bnh vin da khoa khu vc Triu Hal tgi Ta trInh s 1 70/TTr-
BVTH ngày 03/8/2020 ye vic phê duyt báo cáo kinh té - kj thvt xáy dtng cong 
trInh; Cong van sO 12 70/SXD-QLXD ngày 31/7/2020 cia S& Xáy dng ye vic thông 
báo kêt qua thám dinh BCKTKT xáy dyiig cOng trInh: Bnh vin da khoa khu vrc 
Triu Hal, hgng myc. Sa chia các hgng myc phy trçl và nhà v sinh Khoa Nhi, Ni, 
San. 

QUYET DNH: 

Diu 1. Phê duyt Báo cáo kinh t - k5 thut Mu tu xây dirng cong trInh vi 
ni dung chü yêu nhix sau: 

1. Ten cong trInh: Bnh vin da khoa khu virc Triu Hãi, hang mi1c: Sira chta 
các hang mrc phv trq và nhà v sinh Khoa Nhi, Ni, San. 

9 2. Chu dau tir: Benh viçn da khoa khu v1rc Triçu Hai. 

3. Ti chtrc tir vn Ip  báo cáo kinh t - k5? thut: Cong ty C ph.n tu vn 
dâu tu và xây drng Mirth Hái. 

4. Chü nhim Ip  báo cáo kinh t - k5' thut: KS Nguyn DInh Hung. 

5. Miic tiêu Mu tir: Gop phn dam báo diu kin thun Igi, dáp 1rng nhu cu cho 
hoat dng khám và chIta bnh cüa bnh nhãn. 

6. B!a  diem xãy dyiig: Thj xâ Quãng Trj, tinh Quáng Trj. 

7. Loi, cp cong trinh: Cong trInh dan diing, cp III. 

8. Ni dung, quy mô Mu tir và giãi pháp thit k: 
* C'ái tao nhà ye sinh khoa Nhi. Tháo d toàn b thit bj v sinh, cüa, trn, h 

thông din, h thông cap thoát ntthc, tu&ng ngän, gch tat nên, gch op tu0ng lâu 
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ngày dã his hông; U.p dt mâi h thng dithng ng cp thoát nithc. Lát 'ai  nn bang 
gch Ceramic chông truqt(KT) 300x300, tithng op gach  men KT 300x600 cao 1,8m. 
Ngàn các phOng v sinh bang tam Composite. Trãn dóng bang tam nhira, dà trân bang 
thép hp KT 30x30x1,4mm. LAp dimg mi thiêt bj v sinh và các phii kin dOng b 
di kern. Dung den Led chiêu sang, day dông bpc 1oi 2x2,5mm2 luOntrong ông nhira 
di am ttxông; Cao  lop san ti.thng trong không op gch lâu ngày hoen 0, rêu moe bAng 
thiêt bj chuyên diing và son mói 1 ntxOc lOt, 2 nu&c phil màu; Cila di, cila sO, cila 1t 
lam bAng cila nhira lOi thép, kInh dày 5mm. 

* Quét vói ticông ngoài Khoa Dông Y, Khoa N/il, Khoa San, Khoa Nç5i: Lcp 
vOi tu&ng ngoài các khoa lâu ngày hoen ô, rêu moe ducic co sach.  V sinh sch 
tl.r&ng vá quét vôi 01 nuâc lot, 02 ni.râc phO màu. 

* Cal tio c&a Khoa San: Tháo dc môt s cila di, ci.ra s tng 1, tAng 2 bj his 
hông nng, thay mâi bang eüa khung nhira lOi thép, kInh trAng dày 5mm và các phii 
kin dông b kern theo. 

9. Ting muc dAu ttr xây dyng: 400.000.000 dung 

(Bang  chü': Bn tram triu dcng). 

Trong dó. 

- Chi phi xây dçrng: 353.346.000 dung 

- Chi phi quãn l dr an: 9.277.000 dung 

- Chi phi tis vAn: 34.575.000 dung 

- Chi phi khác: 2.802.000 dung 

10. Nguuin vu11: Nguun kinh phi khOng thisOng xuyên b6 trI tai  Quyêt djnh 
611/QD-SYT ngày 24/6/2020 cüa Si Y tê tinh Quãng Tn. 

11. HInh thuc quail i di.i an: Chü dAu tis trrc tip quân 1 dr an. 

12. Thôri gian thiyc hin: NAm 2020. 

Diu 2. Quyêt djnh nay có hiu hrc k t1r ngày k. 

Chánh Van phOng UBND tinh; Giám dc các Sâ: Y t, Xây dmg, Tài chinh, K 
hoach và Dâu tu; Giám doe Kho bac nba nuic tinh; Giám doe Bênh viên Da khoa khu 
vrc Triu Hãi; Thu tnr&ng các ngAnh lien quan chju trách nhirn thi hãnh Quyêt djnh 

flaY./j 

Noi nJzn: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Nhix Diu 2; KT. CHU TICH 
- Luu: VT, VX. PHO CHU TICH 
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