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  Kính gửi: Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

 

 Thực hiện Công văn số 8463/BKHĐ-KTĐN ngày 13/11/2019 của Bộ Kế 
hoạch và Đầu tư ban hành về việc các đề xuất dự án thiết bị y tế sử dụng vốn vay 
ODA Hàn Quốc, UBND tỉnh Lạng Sơn báo cáo, đăng ký đề xuất dự án Thiết bị y 
tế Bệnh viện Đa khoa sử dụng vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc như sau:  

 1. Sự cần thiết đầu tư 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn là bệnh viện hạng I, tuyến tỉnh hiện có 41 
khoa phòng gồm 24 khoa lâm sàng, 7 khoa cận lâm sàng,10 phòng chức năng với 
781 cán bộ viên chức, người lao động, là đơn vị khám chữa bệnh đa khoa tuyến 
cao nhất của tỉnh, với qui mô 785 giường bệnh (kế hoạch) thực kê 850 giường. 
Bình quân hàng năm tổng số khám bệnh khoảng 230.000 lượt, điều trị nội trú 
45.000 bệnh nhân, phẫu thuật hơn 10.000 ca, thủ thuật 250.000 ca. Đến nay Bệnh 
viện đã thực hiện 82,4% kỹ thuật theo phân tuyến của Bộ Y tế.  

Được sự quan tâm của Chính phủ, vì mục tiêu phục vụ nhu cầu khám, chữa 
bệnh của nhân dân, giảm tải cho hệ thống bệnh viện Trung ương, dự án đầu tư 
xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đã được đầu tư xây dựng 
cơ sở mới khang trang, hiện đại với quy mô 700 giường và đưa vào sử dụng từ 
tháng 9 năm 2019.  

Tuy nhiên giai đoạn I của Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện mới nội dung 
chủ yếu là xây lắp. Trang thiết bị phục vụ công tác khám chữa bệnh của Bệnh 
viện là dùng thiết bị bệnh viện cũ chuyển sang nên rất thiếu cả về chủng loại và số 
lượng. Các trang thiết bị này đã cũ, lại hoạt động trong môi trường không đảm 
bảo nên hư hỏng nhiều, nhìn chung chỉ sửa chữa và tạm sử dụng. 

Trước yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của xã hội và nhân dân, bên 
cạnh sự chuẩn bị về nhân lực, trình độ chuyên môn, năng lực quản lý để phát huy 
tối đa hiệu quả đầu tư của bệnh viện mới, Bệnh viện Đa khoa cần có sự đầu tư 
đồng bộ và hoàn thiện hệ thống trang thiết bị y tế thì mới có thể đáp ứng được với 
nhu cầu hiện nay. 

 2. Khả năng vay và trả nợ của địa phương 

 - Thực hiện Nghị định số 97/2018/NĐ-CP ngày 30/6/2018 của Chính phủ 
về cho vay lại vốn vay ODA, vay ưu đãi nước ngoài; Quyết định số 1164/QĐ-
BTC ngày 18/7/2018 của Bộ Tài chính về việc công bố tỷ lệ cho vay lại vốn vay 
ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài của Chính phủ cụ thể cho tỉnh, thành phố trực 
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thuộc trung ương, tỉnh Lạng Sơn trong danh sách địa phương sử dụng vốn 
ODA cấp phát từ ngân sách Trung ương là 70% (tương đương dự kiến 
6.509.789 USD), ngân sách tỉnh vay lại 30% (tương đương dự kiến 2.789.910 
USD). 

  - Hạn mức dư nợ địa phương:  

 + Năm 2020:  Hạn mức dư nợ vay tối đa của ngân sách địa phương (NSĐP) 
là 448.700 triệu đồng. Mức dư nợ đầu năm là 176.104 triệu đồng; mức dư nợ cuối 
năm là 137.804 triệu đồng. Tỷ lệ mức dư nợ cuối năm so với mức dư nợ vay tối 
đa của NSĐP (%) là 30,7%.  

 + Năm 2021:  Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 485,585  triệu đồng. 
Mức dư nợ đầu năm là 137.804  triệu đồng; mức dư nợ cuối năm là 152.334  triệu 
đồng. Tỷ lệ mức dư nợ cuối năm so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%) là 
31,37%. 

+ Năm 2022: Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 502.728 triệu đồng. 
Mức dư nợ đầu năm là 152.334 triệu đồng; mức dư nợ cuối năm là 193.495 triệu 
đồng. Tỷ lệ mức dư nợ cuối năm so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%) là 
38,49%.  

+ Năm 2023:  Hạn mức dư nợ vay tối đa của NSĐP là 528.559 triệu đồng. 
Mức dư nợ đầu năm là 193.495 triệu đồng; mức dư nợ cuối năm là 186.712 triệu 
đồng. Tỷ lệ mức dư nợ cuối năm so với mức dư nợ vay tối đa của NSĐP (%) là 
35,32%. 

Thời gian thực hiện dự án dự kiến 03 năm (từ năm 2020-2022). Như vậy 
trong thời gian này khả năng vay, trả nợ của tỉnh vẫn nằm trong hạn mức dư nợ 
vay tối đa.  

 3. Đề xuất dự án đầu tư 

3.1. Tên dự án: Thiết bị y tế cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. 

3.2. Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn. 

3.3. Cơ quan chủ dự án: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

3.4. Mục tiêu: Đầu tư trang thiết bị đồng bộ và hiện đại cho Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Lạng Sơn, quy mô 700 giường bệnh, đưa vào hoạt động hiệu quả, góp 
phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho người dân trong địa bàn tỉnh. 

3.5. Địa điểm: Thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

3.6. Nguồn vốn đề xuất: ODA từ Chính phủ Hàn Quốc. 

3.7. Tổng mức đầu tư dự kiến của dự án: 10.332.988 USD, tương đương 
239.725.318.715 VNĐ, trong đó: 

 a) Vốn ODA từ Chính phủ Hàn Quốc dự kiến: 9.299.699 USD (tương 
đương 216.682.968.700 đồng). 

 b) Vốn đối ứng trong nước dự kiến: 1.033.299 USD (tương đương 
23.042.350.015 đồng ). 
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3.8. Cơ chế tài chính trong nước: 

    a) Đối với nguồn vốn ODA: Đề nghị trung ương cấp phát 70% (tương 
đương 6.509.789 USD), ngân sách tỉnh vay lại 30% (tương đương 2.789.910    
USD). 

b) Đối với nguồn vốn đối ứng: Thực hiện theo Quyết định số 
40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành 
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân 
sách nhà nước giai đoạn 2016-2020.  

3.9. Thời gian chuẩn bị và thực hiện dự án: 3 năm (2020 - 2022). 

(Gửi kèm theo Đề xuất dự án đầu tư). 
Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn trân trọng đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư 

quan tâm xem xét, chấp thuận./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 
- Các Sở: KH&ÐT, TC, YT; 
- C, PVP UBND tỉnh,  
  các phòng CM, TH-CB; 
- Lưu: VT, KTN (VQK2b).          

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Ngọc Thưởng 
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