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QUYẾT ðỊNH
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình
Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện ña khoa huyện Cao Lộc
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức HðND và UBND ngày 26/11/2003;
Căn cứ Luật Xây dựng ngày 26/11/2003; Luật Sửa ñổi bổ sung một số
ñiều của các Luật liên quan ñầu tư xây dựng cơ bản ngày 19/6/2009;
Căn cứ Nghị ñịnh số 12/2009/Nð-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về
quản lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Quyết ñịnh số 58/2008/Qð-TTg ngày 29/4/2008 của Thủ tướng
Chính phủ về việc hỗ trợ có mục tiêu kinh phí từ ngân sách nhà nước nhằm xử
lý triệt ñể, khắc phục ô nhiễm và giảm thiểu suy thoái môi trường cho một số ñối
tượng thuộc khu vực công ích;
Xét ñề nghị của Giám ñốc Sở Kế hoạch và ðầu tư tại Báo cáo thẩm ñịnh
số 94/BC-SKHðT ngày 27/3/2014,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình Hệ
thống xử lý rác thải Bệnh viện ña khoa huyện Cao Lộc, với nội dung chủ yếu
như sau:
1. Tên công trình: Hệ thống xử lý rác thải Bệnh viện ða khoa huyện
Cao Lộc.
2. Tên chủ ñầu tư: Sở Y tế.
3. Mục tiêu ñầu tư: Xây dựng và lắp ñặt Lò hấp rác thải, xử lý triệt ñể
lượng chất thải rắn y tế phát sinh hàng ngày tại bệnh viện, hạn chế mức tối thiểu
ảnh hưởng ô nhiễm môi trường ñến khu vực bệnh viện và các khu dân cư lân cận.
4. Quy mô ñầu tư: Xây dựng và lắp ñặt Lò hấp rác thải y tế với công
nghệ hiện ñại; công suất xử lý 7 - 10kg/giờ.
5. ðịa ñiểm xây dựng: Trong khuôn viên Bệnh viện ða khoa huyện
Cao Lộc.
6. Diện tích sử dụng ñất: 54m2.
7. Loại, cấp công trình: Công trình xây dựng dân dụng, cấp IV.

8. Tổng mức ñầu tư: 9.292 triệu ñồng; trong ñó:
- Chi phí xây dựng:
- Chi phí thiết bị:

420 triệu ñồng.
7.907 triệu ñồng.

- Chi phí quản lý dự án:

177 triệu ñồng.

- Chi phí tư vấn ñầu tư xây dựng:

255 triệu ñồng.

- Chi phí khác:
- Chi phí dự phòng:

90 triệu ñồng.
443 triệu ñồng.

9. Nguồn vốn ñầu tư:
- Hỗ trợ từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường Trung ương (50%): 4.646
triệu ñồng.
- Nguồn vốn ngân sách ñịa phương và các nguồn vốn hợp pháp khác
(50%): 4.646 triệu ñồng.
10. Hình thức quản lý dự án: Chủ ñầu tư thuê tư vấn quản lý dự án.
11. Thời gian thực hiện dự án: năm 2014 - 2015.
ðiều 2. Chủ ñầu tư có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan có liên quan
ñể triển khai tiếp các bước theo trình tự về quản lý ñầu tư xây dựng công trình.
ðiều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh; Giám ñốc các Sở: Kế
hoạch và ðầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Khoa
học và Công nghệ, Giám ñốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân huyện Cao Lộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết ñịnh này./.
Nơi nhận:
- Như ðiều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- PCVP, VX, KTN, KTTH, TH;
- Lưu: VT, (NTB).
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