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TỜ TRÌNH 

V/v quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án  

đầu tƣ công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tƣ công trung hạn  

nguồn vốn ngân sách địa phƣơng giai đoạn 2021-2025 

 

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 Đầu tư công ngày 14/6/2019; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

Quy định chi tiết 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 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh; 

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn cân đối ngân sách địa phương giai đoạn 

2021-2025; Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh về   

quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án đầu 

tư công trên địa bàn Hà Tĩnh; 

 Căn cứ chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa XVIII; 

sau khi xem xét đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Văn bản số 

2311/SKHĐT-TĐGSĐT ngày 22/8/2022 và Văn bản số 2334/SKHĐT-TĐGSĐT 

ngày 24/8/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét 

quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư một số dự án đầu tư công trên địa 

bàn tỉnh và bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn ngân sách địa phương 

giai đoạn 2021-2025, với các nội dung chủ yếu sau: 

http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-3-1/archives/27nq-hdnd-1.html
http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-3-1/archives/27nq-hdnd-1.html
http://dbndhatinh.vn/dbnd/portal/folder/ky-hop-thu-3-1/archives/27nq-hdnd-1.html
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A. QUYẾT ĐỊNH/ĐIỀU CHỈNH/BÃI BỎ CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

MỘT SỐ DỰ ÁN ĐẦU TƢ CÔNG 

 I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CÁC DỰ ÁN (04 dự án phê duyệt chủ 

trƣơng đầu tƣ, 01 dự án điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ, 01 dự án bãi bỏ chủ 

trƣơng đầu tƣ) 

1. Dự án Đầu tƣ xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh 

 1.1. Sự cần thiết đầu tư:  

Các Bệnh viện, Trung tâm Y tế các huyện: Đức Thọ, Hương Sơn, Can 

Lộc, Lộc Hà đã được đầu tư xây dựng, sử dụng trong thời gian dài, nhiều cơ sở 

đầu tư qua nhiều giai đoạn nên cơ sở hạ tầng nhìn chung đã xuống cấp, thiếu 

đồng bộ, gây khó khăn cho quá trình hoạt động. Hiện tại, hầu hết công suất khai 

thác vượt 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 (150 giường bệnh kế hoạch; thực kê: 320 giường); Bệnh viện Đa khoa 

huyện Lộc Hà (140 giường bệnh kế hoạch; thực kê: 250 giường). 

Để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa 

bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; sẵn sàng các điều kiện 

phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; việc đầu tư xây 

dựng các, nâng cấp, sửa chữa các cơ sở y tế tuyến huyện nêu trên là cần thiết và 

phù hợp với điều kiện thực tế. 

1.2. Mục tiêu đầu tư:  

Tăng cường cơ sở vật chất cho 04 cơ sở y tế tuyến huyện góp phần nâng 

cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe 

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

dịch bệnh trong tình hình mới. 

1.3. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ; 

Trung tâm Y tế huyện Can Lộc; Trung tâm Y tế huyện Hương Sơn (Cơ sở 1); 

Bệnh viện Đa khoa huyện Lộc Hà. 

1.4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

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

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

diện tích xây dựng dự kiến khoảng 1.200m2; Hành lang cầu nối các khoa và các 

hạng mục phụ trợ. 

- Trung tâm y tế huyện Can Lộc: Xây mới Nhà khám và điều trị 5 tầng có 

diện tích xây dựng dự kiến 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 dự kiến khoảng 1.100 m2 

và các hạng mục phụ trợ; mua sắm bổ sung thiết bị khám, chữa bệnh. 

- Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa Nhà 1 
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(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). 

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

1.7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội: 169 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 24 tỷ đồng (bao gồm các 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác). 

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

1.9. Phân chia dự án thành phần: Gồm có 04 dự án thành phần: Bệnh viện 

đa khoa huyện Đức Thọ, Trung tâm y tế huyện Can Lộc, Trung tâm y tế huyện 

Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà như Phụ lục I kèm theo. 

2. Dự án Đầu tƣ xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 Trạm y tế tuyến xã, 

tỉnh Hà Tĩnh 

2.1. Sự cần thiết đầu tư:  

19 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 nên ảnh hưởng đến hoạt động khám, chữa bệnh, đặc biệt là 

trong công tác phòng, chống dịch như hiện nay. 

Trước tình hình đó; để tăng cường cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân; sẵn 

sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới; 

việc đầu tư xây dựng các, nâng cấp, sửa chữa các Trạm Y tế thuộc danh mục là 

cần thiết và phù hợp với điều kiện thực tế. 

2.2. Mục tiêu đầu tư:  

Tăng cường cơ sở vật chất cho 19 trạm y tế góp phần nâng cao chất lượng 

công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; 

đồng thời, sẵn sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong 

tình hình mới. 

2.3. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện, thị xã, thành phố: Nghi Xuân, 

Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Vũ Quang, thị 

xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh. 

2.4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

2.5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Gồm 19 công trình, chi tiết theo 

Phụ lục II kèm theo. 

2.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 71,5 tỷ đồng. 

2.7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội: 61 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 10,5 tỷ đồng (bao gồm các 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác). 

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

2.9. Phân chia dự án thành phần: Gồm có 19 dự án thành phần theo Phụ 

lục II kèm theo. 
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3. Dự án Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện Thạch 

Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh: 

3.1. Sự cần thiết đầu tư: 

Ngày 06/11/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh đã thông qua Nghị quyết 

số 37/NQ-HĐND về đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2026; ngày 03/3/2022, UBND tỉnh có Quyết định số 

509/QĐ-UBND về việc ban hành Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị 

trấn trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2021-2026. 

Việc triển khai đầu tư xây dựng các trụ sở làm việc của 15 xã, thị trấn tại các 

huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ 

Anh là cần thiết nhằm mục tiêu đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công an 

các xã, thị trấn, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo an ninh trật tự trên 

địa bàn. Đây là một nội dung thực hiện Đề án đã được phê duyệt.  

3.2. Mục tiêu đầu tư:  

Đầu tư xây dựng trụ sở đảm bảo điều kiện làm việc, sinh hoạt cho công an 

15 xã, thị trấn tại 07 huyện, thị xã; góp phần nâng cao hiệu quả công tác thực 

hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. 

3.3. Địa điểm thực hiện dự án: tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, 

Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 

3.4. Phân loại dự án: dự án nhóm B. 

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

Xây dựng Nhà làm việc 01 tầng và các công trình phụ trợ theo quy hoạch 

được duyệt cho công an 15 xã, thị trấn tại 07 huyện, thị xã, gồm: các xã Cổ 

Đạm, Cương Gián, Xuân Hải (huyện Nghi Xuân); các xã Tùng Lộc, Thượng 

Lộc (huyện Can Lộc); các xã Đỉnh Bàn, Thạch Hải (huyện Thạch Hà); xã Thịnh 

Lộc, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà); xã Yên Hòa, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện 

Cẩm Xuyên); các xã Kỳ Xuân, Kỳ Khang (huyện Kỳ Anh); các xã Kỳ Ninh, Kỳ 

Nam (thị xã Kỳ Anh). 

3.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 66,892 tỷ đồng. 

3.7. Nguồn vốn: ngân sách tỉnh: 54,804 tỷ đồng (đã bố trí tại mục 1.VI.B, 

Phụ lục 01 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh); 

ngân sách cấp huyện, xã (vùng dự án) đối ứng: 12,088 tỷ đồng (huyện Can Lộc: 

1,534 tỷ đồng (ngân sách cấp huyện: 0,9 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 0,634 tỷ 

đồng); huyện Kỳ Anh: 1,822 tỷ đồng (ngân sách huyện: 0,911 tỷ đồng; ngân 

sách cấp xã: 0,911 tỷ đồng); huyện Lộc Hà: 1,480 tỷ đồng (ngân sách huyện: 

0,74 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 0,74 tỷ đồng); huyện Nghi Xuân: 2,373 tỷ đồng 

(ngân sách cấp huyện: 0,513 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1,86 tỷ đồng); huyện 

Thạch Hà: 1,657 tỷ đồng (ngân sách huyện: 1,657 tỷ đồng); thị xã Kỳ Anh: 

1,682 tỷ đồng (ngân sách thị xã: 1,682 tỷ đồng); huyện Cẩm Xuyên: 1,540 tỷ 

đồng (ngân sách huyện: 1,540 tỷ đồng)). 

3.8. Thời gian thực hiện: năm 2022 - 2023. 

4. Dự án Nhà học 5 tầng Trƣờng Trung cấp Nghề Hà Tĩnh 
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4.1. Sự cần thiết đầu tư:  

Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh được thành lập từ năm 2006, trực thuộc Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội. Bắt đầu từ năm 2022, Trường là cơ sở giáo dục 

nghề nghiệp công lập đầu tiên của tỉnh thực hiện tự chủ chi thường xuyên. Hiện tại, 

Nhà trường có 03 cơ sở làm việc và đào tạo; với tổng số học sinh là: 5.710  người. 

Trong đó tham gia học tập tại Cơ sở 1 - Phường Đại Nài, thành phố Hà Tĩnh là 

2.173 học viên. Tuy vậy, tại Cơ sở này hiện chỉ có 12 phòng học lý thuyết và 08 

phòng học tích hợp, đáp ứng khoảng 40% nhu cầu. Nhà trường phải thực hiện cải 

tạo một số cơ sở vật chất như Nhà xe, kho và các công trình khác để làm phòng học 

phục vụ hoạt đồng tạm thời. 

Trước nhu cầu, tình hình thực tế nêu trên, việc Sở Lao động, Thương binh và 

Xã hội đề xuất đầu tư dự án là cần thiết. 

4.2. Mục tiêu đầu tư:  

Đáp ứng nhu cầu về phòng học, từng bước hoàn thiện cơ sở hạ tầng theo 

quy hoạch được duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giảng dạy, học tập 

cho Nhà trường. 

4.3. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4.4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C. 

4.5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng Nhà học 05 tầng và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ theo quy hoạch được duyệt. 

4.6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 37,460 tỷ đồng. 

4.7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, bao gồm các nguồn tăng thu, tiết kiệm 

chi và các nguồn vốn khác. 

4.8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

5. Điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án (Điều chỉnh thời gian thực 

hiện dự án) Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tƣới, tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu: 

Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh được 

Thủ tướng Chính phủ phê duyệt danh mục tại Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 

26/11/2015; UBND tỉnh đã phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án tại 

Quyết định số 879/QĐ-UBND ngày 31/3/2017, với tổng mức đầu tư: 459,337 tỷ 

đồng; thời gian thực hiện: Năm 2017-2021. Đến nay, các khối lượng công việc 

của dự án đã hoàn thành theo đúng tiến độ và đang trong quá trình thực hiện đưa 

vào vận hành, khai thác, sử dụng. 

Năm 2022, dự án được bố trí 46,993 tỷ đồng tại các Quyết định số 

687/QĐ-UBND ngày 31/3/2022 và Quyết định số 789/QĐ-UBND ngày 

18/4/2022 của UBND tỉnh. Theo Văn bản số 2221/BKHĐT-KTĐN ngày 

05/4/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị UBND tỉnh thực hiện thủ tục gia hạn 

thời gian thực hiện dự án để có đầy đủ cơ sở bố trí, giải ngân kế hoạch vốn năm 

2022. Đồng thời, tại Văn bản số 4843 ngày 18/7/2022, Bộ Kế hoạch và Đầu tư 
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tiếp tục hướng dẫn thực hiện việc điều chỉnh chủ trương đầu tư để gia hạn thời 

gian thực hiện dự án theo Luật Đầu tư công năm 2019 và Luật  số 

03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. Theo đó, đây là dự án nhóm B do địa phương 

quản lý; thuộc thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư/điều chỉnh chủ trương 

đầu tư của HĐND tỉnh theo quy định tại điểm c, Khoản 1, Điều 1 và Khoản 1, 

Điều 11 Luật  số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022. 

Để đảm bảo điều kiện hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục phục vụ công tác 

thanh, quyết toán dự án và giải ngân nguồn vốn theo đúng quy định; đề nghị 

HĐND tỉnh quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án như sau: 

Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2022. 

(Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 

26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ) 

6. Bãi bỏ chủ trƣơng đầu tƣ dự án Đƣờng trục chính Cụm công 

nghiệp huyện Đức Thọ 

Dự án Đường trục chính Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ đã được 

HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết số 27/NQ-HĐND ngày 

06/11/2021 (chưa được UBND tỉnh quyết định đầu tư). Hiện nay, Công ty Cổ 

phần GS Miền Trung (Nhà đầu tư dự án Hạ tầng cụm công nghiệp huyện Đức 

Thọ) có Văn bản số 44/BC-GSMT ngày 30/5/2022 đề xuất cho phép Công ty 

đầu tư toàn bộ tuyến đường trục chính của Cụm công nghiệp huyện Đức Thọ và 

UBND huyện Đức Thọ (Chủ đầu tư) có Văn bản số 2609/UBND-DA ngày 

25/7/2022 đề huỷ chủ trương đầu tư dự án.  

Sau khi xem xét; UBND tỉnh nhận thấy việc giao Nhà đầu tư triển khai 

đầu tư tuyến đường trục chính sẽ có những thuận lợi nhất định, cụ thể: (i) Giảm 

áp lực ngân sách tỉnh bố trí cho dự án; (ii) Đồng bộ và thuận lợi trong công tác 

thi công, vận hành, bảo dưỡng, quản lý, đấu nối hạ tầng kỹ thuật; (iii) Phù hợp 

với quyết định giao đất, cho thuê đất đợt 1 của dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công 

nghiệp. 

Vì vậy, để có cơ sở triển khai các bước tiếp theo, UBND tỉnh đề nghị 

HĐND tỉnh xem xét, bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án nêu trên. 

 II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ 

XUẤT/ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ: 

- Trên cơ sở chủ trương, ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh; các đơn vị được 

giao tổ chức lập báo cáo đề xuất/điều chỉnh chủ trương đầu tư, trình Sở Kế 

hoạch và Đầu tư thẩm định. 

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

lý công trình chuyên ngành, các cơ quan, đơn vị và địa phương có liên quan tổ 

chức thẩm định Báo cáo đề xuất/điều chỉnh điều chỉnh 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 dự án kèm theo, 

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

tư các dự án để triển khai thực hiện các thủ tục tiếp theo. 
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B. ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG KẾ HOẠCH ĐẦU TƢ CÔNG TRUNG 

HẠN NGUỒN VỐN NGÂN SÁCH ĐỊA PHƢƠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025: 

Trên cơ sở danh mục dự án trình phê duyệt chủ trương đầu tư; theo quy 

định tại Điều 52, Điều 53, Điều 55 Luật Đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh 

trình HĐND tỉnh điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn 

ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025, nội dung như sau:  

1. Bổ sung danh mục đối với dự án Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp 

nghề Hà Tĩnh. 

2. Bổ sung tổng mức vốn vào kế hoạch đầu tư công 2021 - 2025, với tổng 

số vốn là 37,460 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác 

(thực hiện dự án Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp nghề Hà Tĩnh). 

3. Phân khai danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bố trí cho “Các dự án 

thực hiện Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026” tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 

06/11/2021 của HĐND tỉnh (mục 1.VI.B, Phụ lục 01), như sau: 

- Dự án Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện Thạch Hà, 

Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh: 54,804 tỷ 

đồng. 

- Các dự án khác thuộc Đề án: 5,196 tỷ đồng. 

C. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất/điều chỉnh chủ trương đầu tư và các 

văn bản đề xuất của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Các tài liệu liên quan khác kèm theo.  

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê duyệt (có Dự thảo Nghị 

quyết kèm theo)./. 
 

Nơi nhận: 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- 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 Công báo - Tin học; 

- Lưu VT, XD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
Võ Trọng Hải 
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PHỤ LỤC I 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG,  

NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO 04 BỆNH VIỆN ĐA 

KHOA, TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH HÀ TĨNH 

(Kèm theo Tờ trình số …………./TTr-UBND ngày …../8/2022 của UBND tỉnh) 

    
ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Danh mục dự án 

thành phần 
Quy mô đầu tƣ 

Tổng 

mức đầu 

tƣ (dự 

kiến) 

Địa điểm 

thực hiện 

dự án 

Ghi chú 

  TỔNG CỘNG   193.000     

1 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Đức 

Thọ 

Xây dựng mới nhà 04 tầng 

gồm khoa Ngoại, khoa Sản, 

khoa Nhi, khoa Đông y với 

tổng diện tích xây dựng dự 

kiến khoảng 1.200m2; Hành 

lang cầu nối các khoa và các 

hạng mục phụ trợ 

             

45.000  

Tại Bệnh 

viện Đa khoa 

huyện Đức 

Thọ 

  

2 
Trung tâm y tế 

huyện Can Lộc 

Xây mới Nhà khám và điều 

trị 5 tầng có diện tích xây 

dựng dự kiến khoảng 

1.200m2; mua sắm bổ sung 

thiết bị khám, chữa bệnh 

             

70.000  

Tại Trung 

tâm y tế 

huyện Can 

Lộc 

  

3 
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 dự kiến 

khoảng 1.100 m2 và các 

hạng mục phụ trợ; mua sắm 

bổ sung thiết bị khám, chữa 

bệnh 

                  

70.000  

Tại Trung 

tâm Y tế 

huyện 

Hương Sơn 

(cơ sở 1) 

  

4 
Bệnh viện đa khoa 

huyện Lộc Hà 

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 

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) 

                    

8.000  

Tại Bệnh 

viện đa khoa 

huyện Lộc 

Hà. 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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PHỤ LỤC II 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY MỚI,  

NÂNG CẤP, CẢI TẠO 19 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ, TỈNH HÀ TĨNH 

(Kèm theo Tờ trình số …………./TTr-UBND ngày …../8/2022 của UBND tỉnh) 

    
ĐVT: Triệu đồng 

STT 

Danh mục 

dự án thành 

phần 

Quy mô đầu tƣ 

Tổng mức 

đầu tƣ (dự 

kiến) 

Địa điểm thực 

hiện dự án 
Ghi chú 

  Tổng cộng   
             

71.500  
    

1 
Trạm y tế xã 

Cổ Đạm 

Xây dựng mới khối nhà 

02 tầng, diện tích sàn 

khoảng 350m2 và các 

hạng mục phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi 

Xuân 

  

2 
Trạm y tế xã 

Đan Trường 

- Xây mới nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 

170m2. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà 

01 tầng hiện có 

                

2.000  

Xã Đan Trường, 

huyện Nghi 

Xuân 

  

3 
Trạm y tế xã 

Hương Long 

Xây dựng mới nhà 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 380m2 và các 

hạng mục phụ trợ 

                

3.500  

Xã Hương 

Long, huyện 

Hương Khê 

  

4 
Trạm y tế xã 

Hương Trạch 

Cải tạo, sửa chữa Khối 

nhà điều trị; xây dựng 

các hạng mục phụ trợ. 

                

1.500  

Xã Hương 

Trạch, huyện 

Hương Khê 

  

5 
Trạm Y tế xã 

Đỉnh Bàn 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

650m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.000  

Xã Đỉnh Bàn, 

huyện Thạch Hà 
  

6 
Trạm Y tế xã 

Thạch Khê 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

430m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

4.500  

Xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà 
  

7 
Trạm Y tế xã 

Thạch Hội 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

430m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

4.500  

Xã Thạch Hội, 

huyện Thạch Hà 
  

8 
Trạm y tế xã 

Lâm Hợp 

Nhà làm việc 01 tầng, 

với diện tích khoảng 

500m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.000  

Xã Lâm Hợp, 

huyện Kỳ Anh 
  

9 
Trạm y tế xã 

Kỳ Tây 

Nâng cấp, cải tạo nhà 

khám và điều trị 02 

tầng và các hạng mục 

phụ trợ 

                

1.800  

Xã Kỳ Tây, 

huyện Kỳ Anh 
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10 
Trạm y tế xã 

xã Kỳ Bắc  

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 210m2 

và các hạng mục phụ 

trợ 

                

2.000  

Xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh 
  

11 
Trạm y tế xã 

Kỳ Giang 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

326m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

5.000  

Xã Kỳ Giang, 

huyện Kỳ Anh 
  

12 
Trạm y tế xã 

Thạch Châu 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

270m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.000  

Xã Thạch Châu, 

huyện Lộc Hà 
  

13 
Trạm Y tế 

Cẩm Mỹ 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cẩm Mỹ, 

huyện Cẩm 

Xuyên 

  

14 
Trạm Y tế 

Cẩm Quang 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cẩm Quang, 

huyện Cẩm 

Xuyên 

  

15 

Trạm y tế 

phường Hưng 

Trí 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.200  

Phường Hưng 

Trí, thị xã Kỳ 

Anh 

  

16 

Trạm y tế 

phường Đậu 

Liêu 

Xây dựng nhà 2 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Phường Đậu 

Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh 

  

17 
Trạm y tế xã 

Thạch Bình 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

  

18 
Trạm y tế xã 

Mỹ Lộc 

Cải tạo, sửa chữa, nâng 

cấp nhà làm việc 02 

tầng và các hạng mục 

phụ trợ 

                

2.000  

Xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc 
  

19 
Trạm y tế xã 

Đức Hương 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 500m2 

và các hạng mục phụ 

trợ 

                

6.000  

Xã Đức Hương, 

huyện Vũ 

Quang 

  

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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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     năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 

V/v quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trƣơng đầu tƣ một số dự án đầu tƣ công 
và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tƣ công trung hạn nguồn vốn ngân sách 

địa phƣơng giai đoạn 2021-2025 
 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HÀ TĨNH 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 8 
 

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 14/6/2019; Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công 

tư, Luật Đầu tư, Luật Nhà ở, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, 

Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự ngày 11/01/2022; 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/06/2014; Luật sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng ngày 17/6/2020; 

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

định chi tiết 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 Quyết định 07/2020/QĐ-UBND ngày 26/02/2020 của UBND tỉnh 

quy định một số nội dung về quản lý, thực hiện dự án đầu tư công trên địa bàn 

tỉnh; 

Xét đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Tờ trình số  ...../TTr-UBND 

ngày ....../8/2022 về việc đề nghị quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư 

một số dự án đầu tư công và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung 

hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn 2021-2025; 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 9,  

DỰ THẢO 



12 

 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Quyết định/điều chỉnh/bãi bỏ chủ trương đầu tư một dự án đầu tư 

công, gồm có: 

1. Dự án Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 

04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh (Phụ lục 01, 

01A). 

2. Dự án Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hà 

Tĩnh (Phụ lục 02, Phụ lục 02A). 

3. Dự án Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện Thạch Hà, 

Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh (Phụ lục 

03). 

4. Dự án Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh (Phụ lục 04). 

5. Dự án Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tưới, tiêu phục vụ sản xuất 

nông nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh 

nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu (Phụ lục 05). 

6. Bãi bỏ chủ trương đầu tư dự án Đường trục chính Cụm công nghiệp 

huyện Đức Thọ (được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư tại Nghị quyết 

số 27/NQ-HĐND ngày 06/11/2021). 

 (Chi tiết tại các Phụ lục kèm theo) 

Điều 2. Bổ sung danh mục và hạn mức vốn ngân sách địa phƣơng giai 

đoạn 2021-2025 tại Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 nhƣ sau: 

1. Bổ sung danh mục đối với dự án Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp 

Nghề Hà Tĩnh. 

2. Bổ sung tổng mức vốn vào kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025, 

với tổng số vốn là 37,460 tỷ đồng từ nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn 

vốn khác (thực hiện dự án Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh). 

3. Phân khai danh mục dự án sử dụng nguồn vốn bố trí cho “Các dự án 

thực hiện Đề án Đảm bảo cơ sở vật chất cho Công an xã, thị trấn trên địa bàn 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2026” (mục 1.VI.B, Phụ lục 01, Nghị quyết số 

28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh), như sau: 

- Dự án Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện Thạch Hà, 

Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh: 54,804 tỷ 

đồng. 

- Các dự án khác thuộc Đề án: 5,196 tỷ đồng. 

(chi tiết tại Phụ lục 06 kèm theo) 
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Điều 3. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh: Chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết 

này, định kỳ báo cáo kết quả thực hiện tại các kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh. 

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 9 thông qua ngày 25 tháng 8 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày     tháng 8 

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, XD. 

CHỦ TỊCH 

  

 

 

 

 

Hoàng Trung Dũng 
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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 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ  

Dự án Đầu tƣ xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 04 

Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên Dự án: Đầu tư xây dựng nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị 

cho 04 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho 04 cơ sở y tế tuyến 

huyện góp phần nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu 

cầu chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; đồng thời, sẵn sàng các điều kiện phục 

vụ, hỗ trợ phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Tại Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ, 

huyện Đức Thọ; Trung tâm y tế huyện Can Lộc, huyện Can Lộc; Trung tâm Y tế 

huyện Hương Sơn (Cơ sở 1), huyện Hương Sơn; Bệnh viện đa khoa huyện Lộc 

Hà, huyện Lộc Hà. 

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

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

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

diện tích xây dựng dự kiến khoảng 1.200m2; Hành lang cầu nối các khoa và các 

hạng mục phụ trợ. 

- Trung tâm y tế huyện Can Lộc: Xây mới Nhà khám và điều trị 5 tầng có 

diện tích xây dựng dự kiến 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 dự kiến khoảng 1.100 m2 

và các hạng mục phụ trợ; mua sắm bổ sung thiết bị khám, chữa bệnh. 

- Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà: Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 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). 

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

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội: 169 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 24 tỷ đồng (bao gồm các 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác). 

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



16 

 

 

9. Phân chia dự án thành phần: Gồm có 04 dự án thành phần: Bệnh viện 

đa khoa huyện Đức Thọ, Trung tâm y tế huyện Can Lộc, Trung tâm y tế huyện 

Hương Sơn, Bệnh viện đa khoa huyện Lộc Hà (có Phụ lục 01A kèm theo). 

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 01A 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY DỰNG, NÂNG 

CẤP, CẢI TẠO VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO 04 BỆNH VIỆN ĐA KHOA, 

TRUNG TÂM Y TẾ TUYẾN HUYỆN, TỈNH HÀ TĨNH 

    
ĐVT: Triệu đồng 

STT 
Danh mục dự 

án thành phần 
Quy mô đầu tƣ 

Tổng mức 

đầu tƣ (dự 

kiến) 

Địa điểm thực 

hiện dự án 

Ghi 

chú 

  TỔNG CỘNG   193.000     

1 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện Đức 

Thọ 

Xây dựng mới nhà 04 tầng 

gồm khoa Ngoại, khoa 

Sản, khoa Nhi, khoa Đông 

y với tổng diện tích xây 

dựng dự kiến khoảng 

1.200m2; Hành lang cầu 

nối các khoa và các hạng 

mục phụ trợ 

             

45.000  

Tại Bệnh viện 

Đa khoa huyện 

Đức 

Thọ 

  

2 
Trung tâm y tế 

huyện Can Lộc 

Xây mới Nhà khám và 

điều trị 5 tầng có diện tích 

xây dựng dự kiến khoảng 

1.200m2; mua sắm bổ 

sung thiết bị khám, chữa 

bệnh 

             

70.000  

Tại Trung tâm y 

tế huyện Can 

Lộc 

  

3 

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 dự kiến 

khoảng 1.100 m2 và các 

hạng mục phụ trợ; mua 

sắm bổ sung thiết bị khám, 

chữa bệnh 

                  

70.000  

Tại Trung tâm Y 

tế huyện Hương 

Sơn (cơ sở 1) 

  

4 

Bệnh viện đa 

khoa huyện Lộc 

Hà 

Nâng cấp, cải tạo, sửa chữa 

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) 

                    

8.000  

Tại Bệnh viện 

đa khoa huyện 

Lộc Hà 

  

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 02 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ Dự án Đầu tƣ xây mới, nâng cấp, cải tạo 

19 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Hà Tĩnh 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo 19 Trạm y tế tuyến xã, 

tỉnh Hà Tĩnh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường cơ sở vật chất cho 19 trạm y tế góp phần 

nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức 

khỏe cho Nhân dân; đồng thời, sẵn sàng các điều kiện phục vụ, hỗ trợ phòng 

chống dịch bệnh trong tình hình mới. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện, thị xã, thành phố: Nghi Xuân, 

Hương Khê, Thạch Hà, Kỳ Anh, Lộc Hà, Cẩm Xuyên, Can Lộc, Vũ Quang, thị 

xã Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh, thành phố Hà Tĩnh. 

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm B. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Gồm 19 công trình, chi tiết theo 

Phụ lục kèm theo. 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 71,5 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách Trung ương thuộc chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế xã hội: 61 tỷ đồng; Ngân sách tỉnh: 10,5 tỷ đồng (bao gồm các 

nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn khác). 

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

9. Phân chia dự án thành phần: Gồm có 19 dự án thành phần theo Phụ lục 

02A kèm theo. 

 

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 02A 

DANH MỤC CÁC DỰ ÁN THÀNH PHẦN THUỘC DỰ ÁN ĐẦU TƢ XÂY MỚI,  

NÂNG CẤP, CẢI TẠO 19 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ, TỈNH HÀ TĨNH 

 

    
ĐVT: Triệu đồng 

STT 

Danh mục 

dự án thành 

phần 

Quy mô đầu tƣ 

Tổng mức 

đầu tƣ (dự 

kiến) 

Địa điểm thực 

hiện dự án 
Ghi chú 

  Tổng cộng   
             

71.500  
    

1 
Trạm y tế xã 

Cổ Đạm 

Xây dựng mới khối nhà 

02 tầng, diện tích sàn 

khoảng 350m2 và các 

hạng mục phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cổ Đạm, 

huyện Nghi 

Xuân 

  

2 
Trạm y tế xã 

Đan Trường 

- Xây mới nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 

170m2. 

- Cải tạo, sửa chữa nhà 

01 tầng hiện có 

                

2.000  

Xã Đan Trường, 

huyện Nghi 

Xuân 

  

3 
Trạm y tế xã 

Hương Long 

Xây dựng mới nhà 02 

tầng, diện tích sàn 

khoảng 380m2 và các 

hạng mục phụ trợ 

                

3.500  

Xã Hương 

Long, huyện 

Hương Khê 

  

4 
Trạm y tế xã 

Hương Trạch 

Cải tạo, sửa chữa Khối 

nhà điều trị; xây dựng 

các hạng mục phụ trợ. 

                

1.500  

Xã Hương 

Trạch, huyện 

Hương Khê 

  

5 
Trạm Y tế xã 

Đỉnh Bàn 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

650m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.000  

Xã Đỉnh Bàn, 

huyện Thạch Hà 
  

6 
Trạm Y tế xã 

Thạch Khê 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

430m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

4.500  

Xã Thạch Khê, 

huyện Thạch Hà 
  

7 
Trạm Y tế xã 

Thạch Hội 

Nhà làm việc 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

430m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

4.500  

Xã Thạch Hội, 

huyện Thạch Hà 
  

8 
Trạm y tế xã 

Lâm Hợp 

Nhà làm việc 01 tầng, 

với diện tích khoảng 

500m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.000  

Xã Lâm Hợp, 

huyện Kỳ Anh 
  

9 
Trạm y tế xã 

Kỳ Tây 

Nâng cấp, cải tạo nhà 

khám và điều trị 02 

tầng và các hạng mục 

                

1.800  

Xã Kỳ Tây, 

huyện Kỳ Anh 
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phụ trợ 

10 
Trạm y tế xã 

xã Kỳ Bắc  

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 210m2 

và các hạng mục phụ 

trợ 

                

2.000  

Xã Kỳ Bắc, 

huyện Kỳ Anh 
  

11 
Trạm y tế xã 

Kỳ Giang 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

326m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

5.000  

Xã Kỳ Giang, 

huyện Kỳ Anh 
  

12 
Trạm y tế xã 

Thạch Châu 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

270m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.000  

Xã Thạch Châu, 

huyện Lộc Hà 
  

13 
Trạm Y tế 

Cẩm Mỹ 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cẩm Mỹ, 

huyện Cẩm 

Xuyên 

  

14 
Trạm Y tế 

Cẩm Quang 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Cẩm Quang, 

huyện Cẩm 

Xuyên 

  

15 

Trạm y tế 

phường Hưng 

Trí 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

6.200  

Phường Hưng 

Trí, thị xã Kỳ 

Anh 

  

16 

Trạm y tế 

phường Đậu 

Liêu 

Xây dựng nhà 2 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Phường Đậu 

Liêu, thị xã 

Hồng Lĩnh 

  

17 
Trạm y tế xã 

Thạch Bình 

Xây dựng nhà 02 tầng, 

diện tích sàn khoảng 

420m2 và các hạng mục 

phụ trợ 

                

3.500  

Xã Thạch Bình, 

thành phố Hà 

Tĩnh 

  

18 
Trạm y tế xã 

Mỹ Lộc 

Cải tạo, sửa chữa, nâng 

cấp nhà làm việc 02 

tầng và các hạng mục 

phụ trợ 

                

2.000  

Xã Mỹ Lộc, 

huyện Can Lộc 
  

19 
Trạm y tế xã 

Đức Hương 

Xây dựng nhà 01 tầng, 

diện tích khoảng 500m2 

và các hạng mục phụ 

trợ 

                

6.000  

Xã Đức Hương, 

huyện Vũ 

Quang 

  

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 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị 

trấn tại các huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, 

Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên dự án: Trụ sở làm việc Công an 15 xã, thị trấn tại các huyện Thạch 
Hà, Lộc Hà, Can Lộc, Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đầu tư xây dựng trụ sở đảm bảo điều kiện làm việc, 
sinh hoạt cho công an 15 xã, thị trấn tại 07 huyện, thị xã; góp phần nâng cao 
hiệu quả công tác thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội 
trên địa bàn. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: tại các huyện: Thạch Hà, Lộc Hà, Can Lộc, 
Nghi Xuân, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh và thị xã Kỳ Anh. 

4. Phân loại dự án: dự án nhóm B. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng Nhà làm việc 01 tầng và 
các công trình phụ trợ theo quy hoạch được duyệt cho công an 15 xã, thị trấn tại 
07 huyện, thị xã, gồm: các xã Cổ Đạm, Cương Gián, Xuân Hải (huyện Nghi 
Xuân); các xã Tùng Lộc, Thượng Lộc (huyện Can Lộc); các xã Đỉnh Bàn, Thạch 
Hải (huyện Thạch Hà); xã Thịnh Lộc, thị trấn Lộc Hà (huyện Lộc Hà); xã Yên 
Hòa, thị trấn Cẩm Xuyên (huyện Cẩm Xuyên); các xã Kỳ Xuân, Kỳ Khang 
(huyện Kỳ Anh); các xã Kỳ Ninh, Kỳ Nam (thị xã Kỳ Anh). 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 66,892 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh: 54,804 tỷ đồng (đã bố trí tại Mục 1.VI.B. 
Phụ lục 01 Nghị quyết số 28/NQ-HĐND ngày 06/11/2021 của HĐND tỉnh); 
ngân sách cấp huyện, xã (vùng dự án) đối ứng: 12,088 tỷ đồng (huyện Can Lộc: 
1,534 tỷ đồng (ngân sách cấp huyện: 0,9 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 0,634 tỷ 
đồng); huyện Kỳ Anh: 1,822 tỷ đồng (ngân sách huyện: 0,911 tỷ đồng; ngân 
sách cấp xã: 0,911 tỷ đồng); huyện Lộc Hà: 1,480 tỷ đồng (ngân sách huyện: 
0,74 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 0,74 tỷ đồng); huyện Nghi Xuân: 2,373 tỷ đồng 
(ngân sách cấp huyện: 0,513 tỷ đồng; ngân sách cấp xã: 1,86 tỷ đồng); huyện 
Thạch Hà: 1,657 tỷ đồng (ngân sách huyện: 1,657 tỷ đồng); thị xã Kỳ Anh: 
1,682 tỷ đồng (ngân sách thị xã: 1,682 tỷ đồng); huyện Cẩm Xuyên: 1,540 tỷ 
đồng (ngân sách huyện: 1,540 tỷ đồng)). 

8. Thời gian thực hiện: 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 04 

Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Nhà học 5 tầng Trƣờng Trung cấp Nghề Hà Tĩnh 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Tên dự án: Nhà học 5 tầng Trường Trung cấp Nghề Hà Tĩnh. 

2. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu về phòng học; từng bước hoàn thiện 

cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được duyệt, góp phần nâng cao hiệu quả công tác 

giảng dạy, học tập cho Nhà trường. 

3. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

4. Phân loại dự án: Dự án nhóm C. 

5. Nội dung, quy mô đầu tư (dự kiến): Xây dựng Nhà học 05 tầng và các 

hạng mục hạ tầng kỹ thuật phụ trợ theo quy hoạch được duyệt. 

6. Tổng mức đầu tư (dự kiến): 37,460 tỷ đồng. 

7. Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh, bao gồm các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi 

và các nguồn vốn khác. 

8. Thời gian thực hiện: Năm 2022-2025. 

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 05 

Quyết định điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ dự án  

Cải tạo và nâng cấp hệ thống kênh tƣới, tiêu phục vụ sản xuất nông 

nghiệp và thoát lũ cho vùng Bắc Thạch Hà, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà 

Tĩnh nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu 

(Kèm theo Nghị quyết số  .../NQ-HĐND ngày  .../8/2022 của HĐND tỉnh) 

 

1. Điều chỉnh thời gian thực hiện dự án, như sau: 

- Thời gian thực hiện dự án: Năm 2017-2022. 

2. Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2092/QĐ-TTg ngày 

26/11/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH 
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