
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH LẠNG SƠN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:             /QĐ-UBND  Lạng Sơn, ngày        tháng 01 năm 2021 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt quyết toán kết thúc Dự án: “Hỗ trợ y tế các tỉnh 

Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn  
 

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật Sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước ngày 25/6/2015; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Thông tư số 137/2017/TT-BTC ngày 25/12/2017 của Bộ trưởng Bộ 

Tài chính quy định xét duyệt, thẩm định, thông báo và tổng hợp quyết toán năm; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ trưởng 

Bộ Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn 

Nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2136/QĐ-BYT  ngày 16/6/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế về việc phê duyệt lại văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và 

Đồng bằng sông Hồng sử duṇg vốn vay Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 7041/QĐ-BYT ngày 28/11/2016 của Bộ trưởng Bộ 

Y tế về việc phê duyệt lại văn kiện Dự án Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc Bộ và 

Đồng bằng sông Hồng, sử dụng vốn vay Ngân hàng Thế giới; 

Căn cứ Quyết định số 1974/QĐ-UBND ngày 25/11/2014 của Chủ tịch 

UBND tỉnh về việc phê duyệt Văn kiện Dự án “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc 

Bộ và Đồng Bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn; 

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tài chính tại Báo cáo số 16/BC-STC ngày            

18/01/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt quyết toán kết thúc Dự án: 

- Tên Dự án: “Hỗ trợ y tế các tỉnh Đông Bắc bộ và Đồng bằng sông 

Hồng” tỉnh Lạng Sơn. 

- Chủ đầu tư: Ban Quản lý Dự án “Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và 

Đồng bằng sông Hồng” tỉnh Lạng Sơn. 

- Địa điểm thực hiện Dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh; Trung tâm Y tế các 

huyện: Hữu Lũng, Lộc Bình, Chi Lăng, Bắc Sơn. 
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- Thời gian khởi công, hoàn thành: năm 2014 - 2020. 

Điều 2. Kết quả thực hiện 

1. Nguồn vốn thực hiện 

   Đơn vị tính: đồng. 

STT Nguồn vốn 

Quyết toán 

được phê 

duyệt 

Thực hiện 

Đã thanh toán 
Còn được 

thanh toán 

 Tổng số 37.652.933.997 37.652.933.997  

1 
Vốn vay ngân hàng 

thế giới (ODA) 
33.603.076.767 33.603.076.767 0 

2 
Vốn đối ứng ngân 

sách nhà nước 
4.049.857.230 4.049.857.230 0 

2. Chi phí thực hiện     

  Đơn vị tính: đồng. 

TT Nội dung 

Kế hoạch tài 

chính được 

duyệt 

Giá trị quyết 

toán 

 Tổng cộng 81.707.526.520 37.652.933.997 

I. 

Hợp phần I: Tăng cường năng 

lưc̣ bêṇh viêṇ tại tuyến tỉnh, 

huyêṇ nhằm cung cấp chất 

lươṇg dịch vu ̣

53.083.013.684 24.460.389.985 

I.A 
Cải thiện chất lượng dic̣h vu ̣y tế 

cho các bêṇh viêṇ tỉnh/huyện 
53.083.013.684 24.460.389.985 

I.A.1 

Hỗ trợ trang thiết bi ̣y tế và cải taọ 

cơ sở ha ̣tầng quy mô nhỏ phuc̣ vu ̣

chuyển giao kỹ thuật 

37.983.166.764 15.343.152.225 

I.A.1,1 Mua sắm TTB 34.346.982.764 13.664.572.000 

I.A.1,2 Cải tạo sửa chữa 3.636.184.000 1.551.588.272 

I.A.1,3 

Tư vấn, giám sát, lập hồ sơ mời 

thầu, chi phí liên quan đến mua 

sắm, đấu thầu… 

0 126.991.953 

I.A.2 
Hỗ trơ ̣nâng cao năng lưc̣ quản lý 

bệnh viện 
6.766.089.000 4.716.025.560 

I.A.3 
Hỗ trợ đào taọ chuyển giao kỹ 

thuật 
8.333.757.920 4.401.212.200 
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I.B. 
Cải thiện chất lươṇg và quản lý 

bêṇh viêṇ (do CPMU thực hiện) 
0 0 

I.B.1 Hỗ trợ kỹ thuật và chính sách 0 0 

I.B.2 
Hỗ trợ trang thiết bị cho các bệnh 

viện trung ương 
0 0 

II. 
Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng 

bao phủ của BHYT 
17.011.377.128 7.674.578.795 

II.A 
Hỗ trợ trực tiếp mua thẻ BHYT 

cho người cận nghèo 
11.286.626.808 5.118.865.660 

II.B Hỗ trơ ̣chi phí điều tri ̣ ky ̃thuâṭ cao 1.390.365.000 16.333.055 

II.C 

Hỗ trợ hoạt động Thông tin - Giáo 

giục - Truyền thông về bảo hiểm y 

tế 

4.334.385.320 2.539.380.080 

III 
Hợp phần III: Quản lý Dư ̣án, 

theo dõi và đánh giá 
10.142.120.708 5.517.965.217 

III.1 Tuyển chọn tư vấn 2.150.351.000 986.416.400 

III.2 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, 

đào tạo, tập huấn, giám sát và 

công tác lập kế hoạch 

1.737.793.840 407.040.240 

III.3 Điều tra , giám sát công tác 63.738.000 136.346.700 

III.4 
Mua sắm TTB văn phòng và 

phương tiện 
562.497.600 53.967.600 

III.5 
Các chi hoạt động gia tăng, quản 

lý 
5.627.740.268 3.934.194.277 

IV Dự phòng 1.471.015.000  

3. Chi phí được phép không tính vào giá trị tài sản 

- Chi phí thiệt hại do các nguyên nhân bất khả kháng: không. 

- Chi phí không tạo nên tài sản: 22.138.066.997 đồng, cụ thể: 

       Đơn vị tính: đồng. 

STT Nội dung 

Giá trị không 

hình thành tài 

sản 

Ghi chú 

 Tổng cộng 22.138.066.997  

I. 

Hợp phần I: Tăng cường năng lực 

bệnh viện tại tuyến tỉnh, huyêṇ 

nhằm cung cấp chất lươṇg dic̣h vu.̣ 

      9.256.201.713  
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I.A 
Cải thiện chất lượng dic̣h vu ̣y tế cho 

các bêṇh viêṇ tỉnh/huyện 
9.256.201.713 

 

I.A.1 

Hỗ trợ trang thiết bị y tế và cải taọ cơ 

sở ha ̣tầng quy mô nhỏ phuc̣ vu ̣

chuyển giao kỹ thuật  

138.963.953 

 

I.A.1,1 Mua sắm trang thiết bị 11.972.000  

I.A.1,2 Cải tạo sửa chữa 0  

I.A.1,3 

Tư vấn, giám sát, lập hồ sơ mời thầu, 

chi phí liên quan đến mua sắm, đấu 

thầu… 

126.991.953 

 

I.A.2 
Hỗ trơ ̣nâng cao năng lưc̣ quản lý 

bệnh viện 
4.716.025.560 

 

I.A.3 Hỗ trợ đào tạo chuyển giao kỹ thuật  4.401.212.200  

I.B. 
Cải thiện chất lươṇg và quản lý bêṇh 

viêṇ (do CPMU thực hiện) 
0 

 

I.B.1 Hỗ trợ kỹ thuật và chính sách 0  

I.B.2 
Hỗ trợ trang thiết bị cho các bệnh viện 

trung ương 
0 

 

II. 
Hợp phần II: Hỗ trợ mở rộng bao 

phủ của bảo hiểm y tế 
7.674.578.795 

 

II.A 
Hỗ trợ trực tiếp mua thẻ bảo hiểm y tế 

cho người cận nghèo 
5.118.865.660 

 

II.B Hỗ trơ ̣chi phí điều trị kỹ thuâṭ cao 16.333.055  

II.C 
Hỗ trợ hoạt động Thông tin - Giáo 

giục - Truyền thông về bảo hiểm y tế 
2.539.380.080 

 

III 
Hợp phần III: Quản lý Dư ̣án, theo 

dõi và đánh giá 
5.207.286.489 

 

III.1 Tuyển chọn tư vấn 986.416.400  

III.2 

Tổ chức các hội nghị, hội thảo, đào 

tạo, tập huấn, giám sát và công tác lập 

kế hoạch 

407.040.240 

 

III.3 Điều tra , giám sát công tác 136.346.700  

III.4 
Mua sắm trang thiết bị văn phòng và 

phương tiện 
53.967.600 

 

III.5 Các chi hoạt động gia tăng, quản lý 3.623.515.549  
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Điều 3. Trách nhiệm của chủ đầu tư và các đơn vị liên quan 

1. Trách nhiệm của chủ đầu tư 

1.1. Được phép tất toán nguồn và chi phí thực hiện 

       Đơn vị tính: đồng. 

STT Nguồn vốn Số tiền Ghi chú 

 Tổng số 37.652.933.997  

1 Vốn vay ngân hàng thế giới (ODA) 33.603.076.767  

2 Vốn đối ứng ngân sách nhà nước 4.049.857.230  
 

1.2. Công nợ 

- Nợ phải thu: không. 

- Nợ phải trả: không. 

2. Trách nhiệm của các đơn vị liên quan 

Sở Y tế có trách nhiệm bàn giao tài sản dự án theo quy định của pháp luật 

về quản lý và sử dụng tài sản công. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Tài 

chính, Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Kho bạc Nhà nước Lạng Sơn; Giám đốc Ban 

Quản lý Dự án “Hỗ trơ ̣y tế các tỉnh Đông Bắc bô ̣và Đồng bằng sông Hồng” 

tỉnh Lạng Sơn chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

 
Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 

- Như Điều 4; 

- Ban Quản lý Dự án Norred TW; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TH-CB; 

- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 
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