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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án  

Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng tỉnh 
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 
 

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 Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị quyết số 04/2020/NQ-HĐND ngày 30/3/2020 của HĐND tỉnh 

giao UBND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C sử dụng vốn đầu tư 

công thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 2599/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh 

về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2021;  

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn tại Tờ trình số 228/TTr-

SYT ngày 27/7/2021; kết quả thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Báo cáo 

số 326/BC-SKHĐT ngày 17/7/2021. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Nâng cấp, cải tạo bệnh viện 

phục hồi chức năng tỉnh như sau: 

1. Tên dự án: Nâng cấp, cải tạo bệnh viện phục hồi chức năng. 

2. Nhóm dự án, cấp công trình: nhóm C, công trình cấp III. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: UBND tỉnh Lạng Sơn. 

4. Quyết định đầu tư dự án: Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: trong khu đất Bệnh viện Phục hồi chức năng 

tỉnh, tại phường Tam Thanh, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

7. Mục tiêu đầu tư:  

Cải thiện các điều kiện về cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác 

khám, chữa bệnh của Bệnh viện; đồng thời hoàn thiện các tiêu chí nâng cấp từ 

bệnh viện hạng III lên bệnh viện hạng II theo đúng quy định của Bộ Y tế và các 

tiêu chuẩn hiện hành.  
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8. Nội dung và quy mô đầu tư: 

- Hạng mục xây mới: Nhà điều trị kỹ thuật 02 tầng, kích thước 21x19,3 m, diện 

tích xây dựng 415 m2, tổng diện tích sàn 830 m2. Nhà Khoa quản lý nhiễm khuẩn 01 

tầng, kích thước 10,5x4,5 m, diện tích xây dựng bằng diện tích sàn 50,6 m2. 

Kết cấu nhà bằng hệ khung chịu lực; cột, dầm, giằng bằng bê tông cốt thép. 

Móng công trình sử dụng móng đơn bê tông cốt thép, kết hợp móng gạch bê tông 

xi măng. Tường xây bằng gạch không nung, trát vữa xi măng. Mặt trong và ngoài 

nhà lăn sơn không bả 3 nước (1 nước lót, 2 nước phủ). Nền, sàn nhà lát gạch 

men, nền phòng vệ sinh lát gạch chống trơn, ốp tường phòng vệ sinh và phòng 

điều trị ốp gạch đến sát trần; ốp gạch chân tường trong phòng và hành lang. Trần 

phòng điều trị và phòng vệ sinh bằng tấm thạch cao thả, khung xương nhôm; 

phòng hội trường làm trần thạch cao khung xương nhôm. Mái lợp tôn trên hệ xà 

gồ thép hộp mạ kẽm. Tay vịn cầu thang, hành lang trong và ngoài nhà, hoa sắt 

cửa sổ bằng inox không rỉ; cửa đi, cửa sổ dùng loại cửa khung nhôm kính cao 

cấp. Cấp điện, cấp - thoát nước, chống sét, phòng cháy chữa cháy thiết kế hoàn 

chỉnh; thiết bị vệ sinh, thiết bị điện dùng loại liên doanh (hoặc tương đương). 

- Hạng mục phụ trợ: xây dựng hành lang nối 2 dãy nhà điều trị và nhà hành 

chính hiện tại; xây dựng mới lại hàng rào có cột bê tông cốt thép chạy quanh 

bệnh viện dài 153 m và bóc vữa, trát sơn lại đoạn tường rào cũ dài 47,5 m cao 2 

m. Hệ thống rãnh thoát nước quanh nhà xây mới dài 78m và rãnh thoát cạnh 

tường rào dài 12 m. Lát nền bê tông và làm bồn tiểu cảnh khu vực sân 170m2; 

dựng lại nhà đa năng cũ theo hiện trạng diện tích 17x19 m chiều cao tới đỉnh mái 

là 8,5 m; phá dỡ tường, tháo dỡ vách kính khung nhôm làm lối đi thông hành 

lang tầng 1, tầng 2 nhà hành chính. 

Kết cấu hành lang bằng cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; lan can bằng Inox, 

nền lát gạch men; trát cột, dầm, trần bằng vữa xi măng mác 75, lăn sơn 1 nước lót 

2 nước phủ. Hàng rào có cột, móng, giằng bê tông cốt thép, tường xây gạch bê 

tông, trát tường bằng vữa xi măng quét vôi ve 3 nước. Rãnh xây gạch bê tông, 

trát vữa xi măng, lót móng bằng bê tông mác 150. Bê tông nền đá 2x4cm vữa xi 

măng mác 150, bồn hoa tiểu cảnh tường xây gạch bê tông, trát tường bằng vữa xi 

măng mác 75. 

9. Tổng mức đầu tư dự án, cơ cấu nguồn vốn, dự kiến tiến độ bố trí vốn 

a) Tổng mức đầu tư: 6.999 triệu đồng. 

b) Cơ cấu nguồn vốn và dự kiến tiến độ bố trí vốn như sau: 

Đơn vị: Triệu đồng 

10. Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2024. 

Cơ cấu nguồn vốn 
Tổng mức 

đầu tư 

Trong đó 

Năm 

2021 

Năm 

2022 

Năm 

2023 

Năm 

2024 

Vốn đầu tư công ngân sách tỉnh 6.999 50 2.000 2.000 2. 949 

Tổng số 6.999 50 2.000 2.000 2. 949 
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Điều 2. Sở Y tế có trách nhiệm hoàn thiện Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây 

dựng công trình, trình cấp có thẩm quyền quyết định đầu tư theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế hoạch và Đầu 

tư, Tài chính, Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh và Giám đốc Sở Y tế 

chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Các PCVP UBND tỉnh, 

các phòng CM, Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(VQK). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
Dương Xuân Huyên 
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