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TỜ TRÌNH 

Về việc quyết định chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án thuộc 

 Chƣơng trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ  

trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh 

 

Kính gửi: Hội đồng 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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội, Nghị quyết số 46/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Kỳ họp 

bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; 

 Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; 

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; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình;  

 Căn cứ Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự kiến bố trí từ nguồn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

 Căn cứ Văn bản số 948/BNN-KH ngày 17/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; 

 Căn cứ Văn bản số 1264/BYT-KHTC ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về thông 
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báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế; 

 Căn cứ Quyết định số 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND 

tỉnh về Ban hành Quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư 

công trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh; 

 Căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 6 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 943/SKHĐT-TĐGSĐT 

ngày 25/4/2022 (kèm theo các Báo cáo cáo thẩm định: số 107/BC-SKHĐT ngày 

22/4/2022, số 108/BC-SKHĐT ngày 22/4/2022, số 109/BC-SKHĐT ngày 

24/4/2022, số 110/BC-SKHĐT ngày 24/4/2022, số 111/BC-SKHĐT ngày 

22/4/2022, số 112/BC-SKHĐT ngày 24/4/2022) và Văn bản số 951/SKHĐT-

TĐGSĐT ngày 25/4/2022; sau khi lấy ý kiến thống nhất của các Ủy viên UBND 

tỉnh; Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét quyết định chủ 

trương đầu tư một số dự án thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã 

hội và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh, 

với các nội dung chủ yếu sau: 

 A. THÔNG TIN CHUNG CỦA CÁC DỰ ÁN: 

 I. Dự án trình phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ (24 dự án): 

 1. Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ 

1.1. Sự cần thiết đầu tư:  

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt bờ sông Ngàn 

Sâu bị sạt lở nghiêm trọng, dòng chảy lấn sâu vào làng mạc, dân cư ảnh hưởng 

trực tiếp đến các hộ dân. Trong đó, xóm Tùng Lân, thôn Phúc Xá hiện có 39 hộ 

dân, 87 nhân khẩu và thôn Thái Hòa có 31 hộ dân, 83 nhân khẩu là các hộ dân 

đang bị ảnh hưởng trực tiếp.  

Việc đầu tư xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu dài khoảng 

2,18km đoạn qua thôn Hòa Thái và thôn Trung Lân, xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ tầng bước khép kín tuyến kè bảo vệ bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản 

người dân thôn Hòa Thái, thôn Tùng Lân và các công trình trạm bơm, hạ tầng, 

đất đai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã là rất cần thiết và cấp bách.  

1.2. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện, khép kín tuyến kè bảo vệ bờ tả 

sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc; giải quyết tình trạng sạt trượt mái do mưa 

lũ hàng năm làm xói lở bờ sông, đảm bảo ổn định an sinh, phát triển kinh tế cho 

bà con nhân dân xã Hòa Lạc. 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoà Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

1.4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

1.5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

Đầu tư xây dựng 02 tuyến kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hoà 

Lạc với tổng chiều dài 2,18km và một số công trình trên tuyến. Trong đó, đoạn 1 

có chiều dài khoảng 0,55km, đoạn 2 có chiều dài khoảng 1,63km. 
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Kết cấu sơ bộ: Chân kè được bảo vệ bằng rọ đá và đá hộc thả rối; thân kè 

kết hợp giữa mái nghiêng và tường đứng, phần thân kè từ chân kè đến giữa thân 

kè bằng tường trọng lực bê tông có bố trí tầng lọc ngược, kết cấu tường bằng 

BTCT, gia cố chân tường bằng cọc BTCT; phần mái kè từ giữa thân kè đến đỉnh 

kè bố trí mái nghiêng, được bảo vệ bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn trong hệ thống 

khung dầm bê tông cốt thép. Đỉnh kè kết hợp đường quản lý. 

1.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 90.0 tỷ đồng. 

1.7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội: 80 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh (bao gồm: nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh): 10 tỷ đồng;  

1.8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

2. Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở y tế tuyến 

huyện thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (04 dự án):  

Danh mục gồm 04 dự án: (1) Đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa huyện 

Đức Thọ; (2) Đầu tư nâng cấp Trung tâm y tế huyện Can Lộc; (3) Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn; (4) Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện đa khoa 

huyện Lộc Hà (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo). 

2.1. Sự cần thiết đầu tư: Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế nêu trên được đầu 

tư xây dựng, hoạt động trong thời gian dài, qua nhiều giai đoạn nên nhìn chung 

cơ sở hạ tầng đã xuống cấp, thiếu đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình hoạt 

động. Hiện tại, hầu hết các Bệnh viện, Trung tâm y tế vượt công suất khai thác 

của cơ sở vật chất hiện có, cụ thể: Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (170 

giường bệnh kế hoạch, thực kê 268 giường); Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn 

(130 giường bệnh kế hoạch, thực kê 320 giường); Trung tâm Y tế huyện Can 

Lộc (195 giường bệnh kế hoạch, thực kê 320 giường); Bệnh viện Đa khoa huyện 

Lộc Hà (140 giường bệnh kế hoạch, thực kê 250 giường). 

Trước thực tế nêu trên, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các cơ 

sở y tế tuyến huyện nêu trên là cần thiết và phù hợp. 

2.2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất 

lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng 

cào cho Nhân dân; sẵn sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch 

bệnh. 

2.3. Địa điểm thực hiện: Tại các huyện: Can Lộc, Hương Sơn, Đức Thọ, 

Lộc Hà. 

2.4. Phân loại dự án: Gồm 03 dự án nhóm B và 01 dự án nhóm C. 

2.5. Nội dung, quy mô đầu tư: 

- Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ: Xây dựng mới nhà 04 tầng, với 

tổng diện tích xây dựng khoảng 1.200m2 (gồm khoa Ngoại, khoa Sản, khoa Nhi, 

khoa Đông y) và các hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ. 

- Trung tâm Y tế huyện Can Lộc: Xây mới Nhà khám và điều trị 5 tầng có 
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diện tích xây dựng khoảng 1.200m2; mua sắm bổ sung thiết bị khám, chữa bệnh. 

- Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn: Xây mới khu nhà hành chính quản trị 

kết hợp khám chữa bệnh 5 tầng với diện tích xây dựng khoảng 1.100 m2 và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ; mua sắm bổ sung trang thiết bị phục vụ 

khám, chữa bệnh. 

- Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa, khắc phục 

các hư hỏng Nhà 1 - Khoa hồi sức cấp cứu - Nhi; khoa Nội, khoa Đông y và Nhà 

2 - Khoa chuẩn đoán hình ảnh, xét nghiệm; khoa Ngoại-Gây mê hồi sức (gồm các 

hạng mục chính sau: Hệ thống cửa đi, cửa sổ; ốp, lát, sơn tường, trần, sàn; trần 

thạch cao; hệ thống điện; Chống thấm sêno; khu vệ sinh; phòng XQ; ...). 

2.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 193,0 tỷ đồng. 

2.7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế xã hội - Lĩnh vực Y tế: 169,0 tỷ đồng; ngân sách tỉnh và các 

nguồn vốn hợp pháp khác: 24,0 tỷ đồng. 

2.8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 

3. Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế thuộc 

Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (19 dự án): 

Danh mục gồm 19 dự án, thực hiện trên địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã 

(Chi tiết tại Phụ lục 02 kèm theo). 

3.1. Sự cần thiết đầu tư: Các Trạm y tế thuộc danh mục đầu tư nhìn chung 

được đầu tư, xây dựng, sử dụng trong thời gian dài nên đã xuống cấp; một số 

trạm y tế thiếu các phòng chức năng hoặc phòng khám đã xuống cấp, không đáp 

ứng theo tiêu chí quy định của Bộ Y tế, ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa 

bệnh, đặc biệt là trong công tác phòng, chống dịch hiện nay. 

Trước tình hình đó, việc đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa các Trạm Y 

tế thuộc danh mục là cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế. 

3.2. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng yêu cầu hoạt động của Trạm Y tế; 

nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh; sẵn sàng các điều kiện phục vụ 

phòng - chống dịch bệnh. 

3.3. Địa điểm thực hiện: Thực hiện trên địa bàn 11 huyện, thành phố, thị xã. 

3.4. Phân loại dự án: Nhóm C. 

3.5. Nội dung, quy mô đầu tư: Đầu tư xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa 

các Trạm Y tế phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế. 

3.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 71,5 tỷ dồng. 

3.7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế xã hội - Lĩnh vực Y tế: 61,0 tỷ đồng; ngân sách cấp huyện 

và các nguồn vốn hợp pháp khác: 10,5 tỷ đồng. 

3.8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 
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 II. Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ (03 dự án) 

1. Dự án Hạ tầng khu dân cƣ Đồng Bàu Rạ, phƣờng Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Nghị quyết số 

219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh, như sau: 

1.1. Điều chỉnh Tổng mức đầu tư: 95,382 tỷ đồng (tăng 12,351 tỷ đồng). 

1.2 Điều chỉnh Nguồn vốn: Ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh và hoàn ứng từ 

nguồn đấu giá các lô đất hình thành từ dự án; ngân sách thành phố Hà Tĩnh 

(12,351 tỷ đồng). 

1.3. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2022. 

2. Dự án Đƣờng Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đƣờng Nguyễn Xí đến Quốc 

lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Văn 

bản số 369/HĐND ngày 11/10/2016 của HĐND tỉnh, như sau: 

2.1. Tổng mức đầu tư dự án: 157,0 tỷ đồng (tăng 22,0 tỷ đồng). 

2.2. Nguồn vốn:  

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương (đã bố trí): 121,5 tỷ đồng, trong đó: 

Nguồn ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-

2020 là 107,0 tỷ đồng và nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 là 14,500 tỷ đồng;  

- Ngân sách tỉnh (đã bố trí): 8,517 tỷ đồng. 

- Ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp 

huyện; ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 26,983 

tỷ đồng. 

2.3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022. 

3. Dự án Đƣờng Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm 

thƣơng mại và nhà ở Vincom đến đƣờng Nguyễn Xí, phƣờng Hà Huy Tập, 

thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) 

Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 

2232/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh, như sau: 

3.1. Tổng mức đầu tư dự án: 76,0 tỷ đồng. 

3.2. Nguồn vốn:  

- Ngân sách tỉnh đã bố trí 25,0 tỷ đồng; 

- Ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 

ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 51,0 tỷ đồng 

(trong đó đã bố trí 15,160 tỷ đồng; phần vốn tiếp tục bố trí 35,840 tỷ đồng). 

3.3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022.  
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 II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ 

TRƢƠNG ĐẦU TƢ/ ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ: 

- Trên cơ sở chủ trương của cấp có thẩm quyền, các cơ quan, đơn vị lập 

hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư, gửi Sở 

Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính và các sở quản lý công 

trình chuyên ngành tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, thẩm 

định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Xây dựng và các quy định khác có liên quan. 

- Sau khi xem xét báo cáo kết quả thẩm định và hồ sơ các dự án kèm theo, 

UBND tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định chủ trương đầu tư/điều 

chỉnh chủ trương đầu tư các dự án để triển khai thực hiện. 

III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG BƯỚC TIẾP THEO CỦA CÁC DỰ ÁN: 

Trong các bước tiếp theo, yêu cầu tất cả các Chủ đầu tư của các dự án chỉ 

đạo đơn vị tư vấn cùng các phòng ban chuyên môn liên quan tiếp thu các ý kiến 

của các Sở để lưu ý triển khai trong giai đoạn tiếp theo, đảm bảo, tiết kiệm, hiệu 

quả vốn đầu tư, đáp ứng mục tiêu đầu tư.  

IV. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/điều 

chỉnh chủ trương đầu tư của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Tờ trình của các đơn vị được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án. 

3. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư 

các dự án. 

4. Các tài liệu liên quan khác kèm theo.  

Để đảm bảo thực hiện đúng theo quy định của pháp luật, Ủy ban nhân dân 

tỉnh dự thảo Nghị quyết chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương đầu tư một số 

dự án đầu tư công (Có bản Dự thảo Nghị quyết kèm theo). 

  Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê chuẩn./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Ban Thường vụ Tỉnh ủy (báo cáo); 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Trung tâm TT - CB - TH tỉnh; 

- Lưu VT, TH2, VX1, NL5, XD1, GT1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Võ Trọng Hải 

 

 



ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 01 

Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở y tế 

 tuyến huyện thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày     tháng  4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ĐTV: Triệu đồng 

STT 
Danh mục dự 

án 
Mục tiêu đầu tƣ Quy mô đầu tƣ 

Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

NSTW 

chƣơng trình 

phục hồi và 

phát triển 

kinh tế xã hội  

Ngân sách 

tỉnh và các 

nguồn vốn 

hợp pháp 

khác 

1 

Đầu tư nâng 

cấp Bệnh viện 

Đa khoa huyện 

Đức Thọ 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới nhà 

04 tầng, với tổng 

diện tích xây dựng 

khoảng 1.200m2 và 

các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

B 
        

45.000  
40.000 5.000 

Tại Bệnh 

viện Đa 

khoa 

huyện Đức 

Thọ, xã 

Đức Yên, 

huyện Đức 

Thọ 

Năm 

2022-

2023 

2 

Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm 

y tế huyện Can 

Lộc 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây mới Nhà khám 

và điều trị 5 tầng có 

diện tích xây dựng 

khoảng 1.200m2 và 

các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ; mua 

sắm bổ sung thiết bị 

khám, chữa bệnh 

B 
        

70.000  
61.000 9.000 

Tại Trung 

tâm y tế 

huyện Can 

Lộc, Thị 

trấn 

Nghèn, 

huyện Can 

Lộc 

Năm 

2022-

2023 
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STT 
Danh mục dự 

án 
Mục tiêu đầu tƣ Quy mô đầu tƣ 

Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

NSTW 

chƣơng trình 

phục hồi và 

phát triển 

kinh tế xã hội  

Ngân sách 

tỉnh và các 

nguồn vốn 

hợp pháp 

khác 

3 

Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm 

Y tế huyện 

Hương Sơn  

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây mới khu nhà 

hành chính quản trị 

kết hợp khám chữa 

bệnh 5 tầng với diện 

tích xây dựng khoảng 

1.100 m2 và các 

hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật phụ trợ; mua 

sắm bổ sung trang 

thiết bị phục vụ 

khám, chữa bệnh 

B 70.000  61.000 9.000 

Tại Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Hương 

Sơn, thị 

trấn Phố 

Châu, 

huyện 

Hương 

Sơn 

Năm 

2022-

2023 

4 

Nâng cấp, cải 

tạo Bệnh viện 

đa khoa huyện 

Lộc Hà 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Nâng cấp, cải tạo, 

sửa chữa, khắc phục 

các hư hỏng Nhà 1 - 

Khoa hồi sức cấp 

cứu-Nhi; khoa Nội, 

khoa Đông y và Nhà 

2 - Khoa chuẩn đoán 

hình ảnh, xét 

nghiệm; khoa Ngoại-

Gây mê hồi sức. 

C   8.000  7.000     1.000  

Tại Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện Lộc 

Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Năm 

2022-

2023 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 02 

Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế 

 thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(Kèm theo Tờ trình số            /TTr-UBND ngày     tháng  4 năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

ĐTV: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Huyện Nghi Xuân                 

1 
Trạm y tế xã Cổ 

Đạm 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới 

khối nhà 02 tầng, 

06 phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.200 300 

Xã Cổ 

Đạm, 

huyện 

Nghi 

Xuân 

Năm 

2022-

2023 

2 
Trạm y tế xã Đan 

Trường 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

- Xây mới nhà 01 

tầng, 04 phòng. 

- Cải tạo, sửa 

chữa nhà 01 tầng 

hiện có. 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Đan 

Trường, 

huyện 

Nghi 

Xuân 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Huyện Hương Khê             
  

3 
Trạm y tế xã 

Hương Long 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới 

nhà 02 tầng, diện 

tích sàn khoảng 

380m2 và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.200 300 

Xã 

Hương 

Long, 

huyện 

Hương 

Khê 

Năm 

2022-

2023 

4 

Nâng cấp, cải tạo 

Trạm y tế xã 

Hương Trạch 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Cải tạo, sửa chữa 

các hư hỏng của 

Khối nhà điều trị, 

nhà nội trú và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

1.500  
1.350 150 

Xã 

Hương 

Trạch, 

huyện 

Hương 

Khê 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Thạch Hà             
  

5 
Trạm Y tế xã Đỉnh 

Bàn 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

6.000  
5.400 600 

Xã Đỉnh 

Bàn, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 

6 
Trạm Y tế xã 

Thạch Khê 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

4.500  
4.100 400 

Xã 

Thạch 

Khê, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

7 
Trạm Y tế xã 

Thạch Hội 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật 

chất đáp ứng yêu cầu hoạt 

động của Trạm Y tế; nâng 

cao chất lượng công tác 

khám, chữa bệnh; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ 

phòng - chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

4.500  
4.100 400 

Xã 

Thạch 

Hội, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Kỳ Anh             
  

8 
Trạm y tế xã Lâm 

Hợp 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, 12 phòng và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

6.000  
5.400 600 

Xã Lâm 

Hợp, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

9 
Trạm y tế xã Kỳ 

Tây 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nâng cấp, cải tạo 

nhà khám và điều 

trị 02 tầng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

1.800  
1.800   

Xã Kỳ 

Tây, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

10 
Trạm y tế xã xã Kỳ 

Bắc  

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 01 tầng, 07 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Kỳ 

Bắc, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

11 
Trạm y tế xã Kỳ 

Giang 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

5.000  
3.200 1.800 

Xã Kỳ 

Giang, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Lộc Hà             
  

12 
Trạm y tế xã Thạch 

Châu 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, diện 

tích sàn khoảng 

400m2 và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.000  
2.700 300 

Xã 

Thạch 

Châu, 

huyện 

Lộc Hà 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Cẩm Xuyên             
  

13 Trạm Y tế Cẩm Mỹ 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã Cẩm 

Mỹ, 

huyện 

Cẩm 

Xuyên 

Năm 

2022-

2023 

14 
Trạm Y tế Cẩm 

Quang 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã Cẩm 

Quang, 

huyện 

Cẩm 

Xuyên 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Thị xã Kỳ Anh             
  

15 
Trạm y tế phường 

Hưng Trí 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật 

C 
     

6.200  
3.150 3.050 

Phường 

Hưng 

Trí, thị 

xã Kỳ 

Anh 

Năm 

2022-

2023 

  Thị xã Hồng Lĩnh             
  

16 
Trạm y tế phường 

Đậu Liêu 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Phường 

Đậu 

Liêu, thị 

xã Hồng 

Lĩnh 

Năm 

2022-

2023 

  Thành phố Hà Tĩnh             
  

17 
Trạm y tế xã Thạch 

Bình 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã 

Thạch 

Bình, 

thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Can Lộc             
  

18 
Trạm y tế xã Mỹ 

Lộc 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

Cải tạo, sửa chữa 

nhà làm việc 02 

tầng và các hạng 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Mỹ 

Lộc, 

huyện 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

mục hạ tầng kỹ 

thuật phụ trợ 

Can Lộc 

  Huyện Vũ Quang             
  

19 
Trạm y tế xã Đức 

Hương 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, 12 phòng và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C    6.000  5.400 600 

Xã Đức 

Hương, 

huyện 

Vũ 

Quang 

Năm 

2022-

2023 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

Số:         /NQ-HĐND
 

   

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

             Hà Tĩnh, ngày       tháng 4 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

V/v phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án thuộc 

 Chƣơng trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ  

trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công trên địa bàn tỉnh 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 6 
 

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 Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật 

ngày 18/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tư công số ngày 14/06/2019; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

Căn cứ Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về 

chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội, Nghị quyết số 46/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về Kỳ họp 

bất thường lần thứ nhất, Quốc hội khóa XV; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; 

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; Nghị định số 

10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây 

dựng; Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình;  

Căn cứ Văn bản số 725/BKHĐT-TH ngày 30/01/2022 của Bộ Kế hoạch 

và Đầu tư về việc đôn đốc rà soát, tổng hợp danh mục dự kiến bố trí từ nguồn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Căn cứ Văn bản số 948/BNN-KH ngày 17/02/2022 của Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển nông thôn về việc thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính 

phủ về Chương trình phục hồi kinh tế - xã hội; 

DỰ THẢO 
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Căn cứ Văn bản số 1264/BYT-KHTC ngày 15/3/2022 của Bộ Y tế về thông 

báo kế hoạch vốn và đăng ký Danh mục đầu tư từ Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế - xã hội thuộc lĩnh vực y tế; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  ...../TTr-UBND 
ngày ....../4/2022 về việc đề nghị quyết định chủ trương đầu tư một số dự án 

thuộc Chương trình phục hồi phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh chủ trương 
đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh; Báo cáo thẩm tra của các 
ban Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

Khóa XVIII, kỳ họp thứ 6. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định chủ trương đầu tư 24 dự án thuộc Chương trình phục 

hồi phát triển kinh tế - xã hội, gồm: 

1. Dự án Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ (Phụ lục 01).  

2. Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở y tế tuyến huyện 

(04 dự án) (Phụ lục 02). 

3. Các dự án đầu tư xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế (19 dự án) 

(Phụ lục 03). 

 (Chi tiết có phụ lục 01 đến 03 đính kèm) 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công, gồm:  

1. Dự án Hạ tầng khu dân cư Đồng Bàu Rạ, phường Hà Huy Tập, thành 

phố Hà Tĩnh(Phụ lục 04). 

2. Dự án Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đường Nguyễn Xí đến Quốc lộ 

1A, thành phố Hà Tĩnh (Phụ lục 05). 

3. Dự án Đường Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam dự án Trung tâm thương 

mại và nhà ở Vincom đến đường Nguyễn Xí, phường Hà Huy Tập, thành phố 

Hà Tĩnh (giai đoạn 1) (Phụ lục 06). 

(Chi tiết có phụ lục 04 đến 06 đính kèm) 

Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh:  

- Rà soát, lựa chọn Chủ đầu tư thực hiện dự án theo đúng quy định. 

- Tổ chức thực hiện thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng, chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất để thực hiện dự án theo quy định của pháp luật; đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục đầu tư; tăng cường công tác phối hợp và 

nâng cao trách nhiệm của các chủ đầu tư, cơ quan đơn vị liên quan trong công 

tác lập thẩm định phê duyệt hồ sơ dự án...Kiểm soát chặt chẽ khối lượng, chất 

lượng, đơn giá, định mức và các chi phí đầu tư nhằm tiết kiệm nguồn vốn và 

phát huy hiệu quả đầu tư, hạn chế thấp nhất việc điều chỉnh tăng tổng mức đầu 

tư dự án sau khi đã quyết định chủ trương đầu tư.  
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- Chỉ đạo các sở, ngành liên quan căn cứ theo chức năng nhiệm vụ được 

giao: Thường xuyên rà soát tiến độ đầu tư của các dự án, tăng cường thanh tra, 

kiểm tra hoạt động đấu thầu, giám sát chất lượng công trình, nâng cao hiệu quả 

công tác quản lý dự án và sử dụng vốn ngân sách; tránh lãng phí, thất thoát trong 

quá trình đầu tư xây dựng công trình; hướng dẫn, phối hợp cùng Chủ đầu tư 

trong quá trình triển khai thực hiện dự án; giải quyết các thủ tục hành chính, tạo 

điều kiện thuận lợi giúp Chủ đầu tư hoàn thành dự án đảm bảo đúng mục tiêu, 

tiến độ, chất lượng công trình. 

- Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương pháp luật trong quản lý đầu tư xây 

dựng; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm. Tổ chức thực hiện dự án theo 

đúng quy định của pháp luật hiện hành; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem 

xét quyết định đối với những trường hợp phát sinh của dự án.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, Tổ đại 

biểu Hội đồng nhân dân và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, Kỳ 

họp thứ 6 thông qua ngày      tháng 4 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày     tháng 4 

năm 2022./. 
 

Nơi nhận: 

- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 

- Ban Công tác đại biểu UBTVQH; 

- Văn phòng Quốc hội;  

- Văn phòng Chủ tịch nước; 

- Văn phòng Chính phủ, Website Chính phủ; 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Bộ Tài chính; 

- Kiểm toán nhà nước khu vực II; 

- Cục kiểm tra văn bản - Bộ Tư pháp; 

- TT Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh; 

- Đại biểu Quốc hội đoàn Hà Tĩnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- TT HĐND, UBND các huyện, thành phố, thị xã; 

- Trung tâm T.Tin VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Trung tâm Công báo - tin học VP UBND tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu. 

CHỦ TỊCH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 01 

Dự án Kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức Thọ  

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../4/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Sự cần thiết đầu tư:  

Trong những năm gần đây do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt bờ sông Ngàn 

Sâu bị sạt lở nghiêm trọng, dòng chảy lấn sâu vào làng mạc, dân cư ảnh hưởng 

trực tiếp đến các hộ dân. Trong đó, xóm Tùng Lân, thôn Phúc Xá hiện có 39 hộ 

dân, 87 nhân khẩu và thôn Thái Hòa có 31 hộ dân, 83 nhân khẩu là các hộ dân 

đang bị ảnh hưởng trực tiếp.  

Việc đầu tư xây dựng tuyến kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu dài khoảng 

2,18km đoạn qua thôn Hòa Thái và thôn Trung Lân, xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ tầng bước khép kín tuyến kè bảo vệ bờ sông, bảo vệ tính mạng, tài sản 

người dân thôn Hòa Thái, thôn Tùng Lân và các công trình trạm bơm, hạ tầng, 

đất đai sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã là rất cần thiết và cấp bách.  

2. Mục tiêu đầu tư: Từng bước hoàn thiện, khép kín tuyến kè bảo vệ bờ tả 

sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc; giải quyết tình trạng sạt trượt mái do mưa 

lũ hàng năm làm xói lở bờ sông, đảm bảo ổn định an sinh, phát triển kinh tế cho 

bà con nhân dân xã Hòa Lạc. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Hoà Lạc, huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh 

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): 

Đầu tư xây dựng 02 tuyến kè bảo vệ bờ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hoà 

Lạc với tổng chiều dài 2,18km và một số công trình trên tuyến. Trong đó, đoạn 1 

có chiều dài khoảng 0,55km, đoạn 2 có chiều dài khoảng 1,63km. 

Kết cấu sơ bộ: Chân kè được bảo vệ bằng rọ đá và đá hộc thả rối; thân kè 

kết hợp giữa mái nghiêng và tường đứng, phần thân kè từ chân kè đến giữa thân 

kè bằng tường trọng lực bê tông có bố trí tầng lọc ngược, kết cấu tường bằng 

BTCT, gia cố chân tường bằng cọc BTCT; phần mái kè từ giữa thân kè đến đỉnh 

kè bố trí mái nghiêng, được bảo vệ bằng cấu kiện bê tông đúc sẵn trong hệ thống 

khung dầm bê tông cốt thép. Đỉnh kè kết hợp đường quản lý. 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 90.0 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương từ Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế xã hội: 80 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh (bao gồm: nguồn tăng thu, tiết 

kiệm chi và các nguồn vốn khác từ ngân sách tỉnh): 10 tỷ đồng;  

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2023. 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 02 

Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa cơ sở y tế 

 tuyến huyện thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(Kèm theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐND ngày ....../4/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐTV: Triệu đồng 

STT 
Danh mục dự 

án 
Mục tiêu đầu tƣ Quy mô đầu tƣ 

Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

NSTW 

chƣơng trình 

phục hồi và 

phát triển 

kinh tế xã hội  

Ngân sách 

tỉnh và các 

nguồn vốn 

hợp pháp 

khác 

1 

Đầu tư nâng 

cấp Bệnh viện 

Đa khoa huyện 

Đức Thọ 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới nhà 

04 tầng, với tổng 

diện tích xây dựng 

khoảng 1.200m2 và 

các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

B 
        

45.000  
40.000 5.000 

Tại Bệnh 

viện Đa 

khoa 

huyện Đức 

Thọ, xã 

Đức Yên, 

huyện Đức 

Thọ 

Năm 

2022-

2023 

2 

Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm 

y tế huyện Can 

Lộc 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây mới Nhà khám 

và điều trị 5 tầng có 

diện tích xây dựng 

khoảng 1.200m2 và 

các hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ; mua 

sắm bổ sung thiết bị 

khám, chữa bệnh 

B 
        

70.000  
61.000 9.000 

Tại Trung 

tâm y tế 

huyện Can 

Lộc, Thị 

trấn 

Nghèn, 

huyện Can 

Lộc 

Năm 

2022-

2023 



2 

 

 

STT 
Danh mục dự 

án 
Mục tiêu đầu tƣ Quy mô đầu tƣ 

Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời 

gian 

thực 

hiện dự 

án 

NSTW 

chƣơng trình 

phục hồi và 

phát triển 

kinh tế xã hội  

Ngân sách 

tỉnh và các 

nguồn vốn 

hợp pháp 

khác 

3 

Đầu tư nâng 

cấp Trung tâm 

Y tế huyện 

Hương Sơn  

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Xây mới khu nhà 

hành chính quản trị 

kết hợp khám chữa 

bệnh 5 tầng với diện 

tích xây dựng khoảng 

1.100 m2 và các 

hạng mục hạ tầng kỹ 

thuật phụ trợ; mua 

sắm bổ sung trang 

thiết bị phục vụ 

khám, chữa bệnh 

B 70.000  61.000 9.000 

Tại Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Hương 

Sơn, thị 

trấn Phố 

Châu, 

huyện 

Hương 

Sơn 

Năm 

2022-

2023 

4 

Nâng cấp, cải 

tạo Bệnh viện 

đa khoa huyện 

Lộc Hà 

Nhằm tăng cường cơ sở vật 

chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, 

đáp ứng yêu cầu chăm sóc 

sức khỏe ngày càng cào 

cho Nhân dân; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ, hỗ 

trợ phòng chống dịch bệnh. 

Nâng cấp, cải tạo, 

sửa chữa, khắc phục 

các hư hỏng Nhà 1 - 

Khoa hồi sức cấp 

cứu-Nhi; khoa Nội, 

khoa Đông y và Nhà 

2 - Khoa chuẩn đoán 

hình ảnh, xét 

nghiệm; khoa Ngoại-

Gây mê hồi sức. 

C   8.000  7.000     1.000  

Tại Bệnh 

viện đa 

khoa 

huyện Lộc 

Hà, 

tỉnh Hà 

Tĩnh. 

Năm 

2022-

2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHỤ LỤC 03 

Các dự án đầu tƣ xây dựng, nâng cấp, sửa chữa Trạm Y tế 

 thuộc Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

(Kèm theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐND ngày ....../4/2022 của HĐND tỉnh) 

ĐTV: Triệu đồng 

STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Huyện Nghi Xuân                 

1 
Trạm y tế xã Cổ 

Đạm 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới 

khối nhà 02 tầng, 

06 phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.200 300 

Xã Cổ 

Đạm, 

huyện 

Nghi 

Xuân 

Năm 

2022-

2023 

2 
Trạm y tế xã Đan 

Trường 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

- Xây mới nhà 01 

tầng, 04 phòng. 

- Cải tạo, sửa 

chữa nhà 01 tầng 

hiện có. 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Đan 

Trường, 

huyện 

Nghi 

Xuân 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Huyện Hương Khê             
  

3 
Trạm y tế xã 

Hương Long 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Xây dựng mới 

nhà 02 tầng, diện 

tích sàn khoảng 

380m2 và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.200 300 

Xã 

Hương 

Long, 

huyện 

Hương 

Khê 

Năm 

2022-

2023 

4 

Nâng cấp, cải tạo 

Trạm y tế xã 

Hương Trạch 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Cải tạo, sửa chữa 

các hư hỏng của 

Khối nhà điều trị, 

nhà nội trú và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

1.500  
1.350 150 

Xã 

Hương 

Trạch, 

huyện 

Hương 

Khê 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Thạch Hà             
  

5 
Trạm Y tế xã Đỉnh 

Bàn 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

6.000  
5.400 600 

Xã Đỉnh 

Bàn, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 

6 
Trạm Y tế xã 

Thạch Khê 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

4.500  
4.100 400 

Xã 

Thạch 

Khê, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 
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STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

7 
Trạm Y tế xã 

Thạch Hội 

Đầu tư nâng cấp cơ sở vật 

chất đáp ứng yêu cầu hoạt 

động của Trạm Y tế; nâng 

cao chất lượng công tác 

khám, chữa bệnh; sẵn sàng 

các điều kiện phục vụ 

phòng - chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 430m2 và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

4.500  
4.100 400 

Xã 

Thạch 

Hội, 

huyện 

Thạch 

Hà 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Kỳ Anh             
  

8 
Trạm y tế xã Lâm 

Hợp 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, 12 phòng và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C 
     

6.000  
5.400 600 

Xã Lâm 

Hợp, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

9 
Trạm y tế xã Kỳ 

Tây 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nâng cấp, cải tạo 

nhà khám và điều 

trị 02 tầng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

1.800  
1.800   

Xã Kỳ 

Tây, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

10 
Trạm y tế xã xã Kỳ 

Bắc  

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 01 tầng, 07 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Kỳ 

Bắc, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 



6 

 

 

STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

11 
Trạm y tế xã Kỳ 

Giang 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

5.000  
3.200 1.800 

Xã Kỳ 

Giang, 

huyện 

Kỳ Anh 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Lộc Hà             
  

12 
Trạm y tế xã Thạch 

Châu 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, diện 

tích sàn khoảng 

400m2 và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.000  
2.700 300 

Xã 

Thạch 

Châu, 

huyện 

Lộc Hà 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Cẩm Xuyên             
  

13 Trạm Y tế Cẩm Mỹ 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã Cẩm 

Mỹ, 

huyện 

Cẩm 

Xuyên 

Năm 

2022-

2023 

14 
Trạm Y tế Cẩm 

Quang 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã Cẩm 

Quang, 

huyện 

Cẩm 

Xuyên 

Năm 

2022-

2023 



7 

 

 

STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

  Thị xã Kỳ Anh             
  

15 
Trạm y tế phường 

Hưng Trí 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật 

C 
     

6.200  
3.150 3.050 

Phường 

Hưng 

Trí, thị 

xã Kỳ 

Anh 

Năm 

2022-

2023 

  Thị xã Hồng Lĩnh             
  

16 
Trạm y tế phường 

Đậu Liêu 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Phường 

Đậu 

Liêu, thị 

xã Hồng 

Lĩnh 

Năm 

2022-

2023 

  Thành phố Hà Tĩnh             
  

17 
Trạm y tế xã Thạch 

Bình 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà 02 tầng, 06 

phòng và các 

hạng mục hạ tầng 

kỹ thuật phụ trợ 

C 
     

3.500  
3.150 350 

Xã 

Thạch 

Bình, 

thành 

phố Hà 

Tĩnh 

Năm 

2022-

2023 

  Huyện Can Lộc             
  

18 
Trạm y tế xã Mỹ 

Lộc 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

Cải tạo, sửa chữa 

nhà làm việc 02 

tầng và các hạng 

C 
     

2.000  
1.800 200 

Xã Mỹ 

Lộc, 

huyện 

Năm 

2022-

2023 



8 

 

 

STT Danh mục dự án Mục tiêu Quy mô đầu tƣ 
Nhóm 

dự án 

Tổng 

mức 

đầu tƣ 

Cơ cấu nguồn vốn (dự kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Thời gian 

thực hiện 

dự án 

NSTW 

chƣơng 

trình phục 

hồi và phát 

triển kinh tế 

xã hội 

Ngân sách 

cấp huyện 

và các nguồn 

vốn hợp 

pháp khác 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

mục hạ tầng kỹ 

thuật phụ trợ 

Can Lộc 

  Huyện Vũ Quang             
  

19 
Trạm y tế xã Đức 

Hương 

Đáp ứng yêu cầu hoạt động 

của Trạm Y tế; nâng cao 

chất lượng công tác khám, 

chữa bệnh; sẵn sàng các 

điều kiện phục vụ phòng - 

chống dịch bệnh. 

Nhà làm việc 02 

tầng, 12 phòng và 

các hạng mục hạ 

tầng kỹ thuật phụ 

trợ 

C    6.000  5.400 600 

Xã Đức 

Hương, 

huyện 

Vũ 

Quang 

Năm 

2022-

2023 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
 

 

 

 

 

 

 

 



HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 4 

Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Hạ tầng khu dân cƣ Đồng Bàu Rạ, 

phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh 

 

(Kèm theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐND ngày ....../4/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án tại Nghị quyết số 219/NQ-HĐND ngày 

10/7/2020 của HĐND tỉnh, như sau: 

1.1. Tổng mức đầu tư: 95,382 tỷ đồng (tăng 12,351 tỷ đồng). 

1.2 Nguồn vốn: Ứng từ Quỹ phát triển đất tỉnh và hoàn ứng từ nguồn đấu giá 

các lô đất hình thành từ dự án; ngân sách thành phố Hà Tĩnh (12,351 tỷ đồng). 

1.3. Thời gian thực hiện dự án: Hoàn thành trong năm 2022. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung đã được phê duyệt tại Nghị 

quyết số 219/NQ-HĐND ngày 10/7/2020 của HĐND tỉnh. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 



2 

 

 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 5 

Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Đƣờng Lê Duẩn kéo dài đoạn từ đƣờng 

Nguyễn Xí đến Quốc lộ 1A, thành phố Hà Tĩnh 

(Kèm theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐND ngày ....../4/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt điều chỉnh tại Văn bản 

số 369/HĐND ngày 11/10/2016 của HĐND tỉnh, như sau: 

1.1. Tổng mức đầu tư dự án: 157,0 tỷ đồng. 

1.2. Nguồn vốn:  

- Nguồn vốn ngân sách Trung ương (đã bố trí): 121,5 tỷ đồng, trong đó: Nguồn 

ngân sách Trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2016-2020 là 107,0 

tỷ đồng và nguồn ngân sách trung ương trong kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 

2021-2025 là 14,500 tỷ đồng;  

- Ngân sách tỉnh (đã bố trí): 8,517 tỷ đồng. 

- Ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 

ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 26,983 tỷ đồng. 

1.3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung đã được phê duyệt tại Văn bản 

số 572/HĐND ngày 20/11/2015 của HĐND tỉnh, Văn bản số 369/HĐND ngày 

11/10/2016 của HĐND tỉnh. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH HÀ TĨNH 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

PHỤ LỤC 6 

Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Đƣờng Lê Duẩn kéo dài đoạn phía Nam 

dự án Trung tâm thƣơng mại và nhà ở Vincom đến đƣờng Nguyễn Xí, 

phƣờng Hà Huy Tập, thành phố Hà Tĩnh (giai đoạn 1) 

(Kèm theo Nghị quyết số ......../NQ-HĐND ngày ....../4/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án được phê duyệt tại Quyết định số 

2232/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh, như sau: 

1.1. Tổng mức đầu tư dự án: 76,0 tỷ đồng. 

1.2. Nguồn vốn:  

- Ngân sách tỉnh đã bố trí 25,0 tỷ đồng; 

- Ngân sách XDCB tập trung bổ sung có mục tiêu cho ngân sách cấp huyện; 

ngân sách thành phố và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác 51,0 tỷ đồng (trong 

đó đã bố trí 15,160 tỷ đồng; phần vốn tiếp tục bố trí 35,840 tỷ đồng). 

1.3. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2018-2022. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo nội dung đã được phê duyệt tại Quyết 

định số 2232/QĐ-UBND ngày 12/6/2015 của UBND tỉnh. 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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