ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH THUẬN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 2527 /QĐ-UBND

Bình Thuận, ngày 30 tháng 9 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

QUYẾT ĐỊNH
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình
Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014;
Căn cứ Nghị định số 77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về
Kế hoạch đầu tư công trung hạn và hằng năm;
Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ
về Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về
quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 32/2015/NĐ-CP ngày 25/3/2015 của Chính phủ về
quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 của Chính phủ về
sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015
của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 18/2016/TT-BXD ngày 30/6/2016 của Bộ Xây
dựng Quy định chi tiết và hướng dẫn một số nội dung về thẩm định, phê duyệt
dự án và thiết kế, dự toán xây dựng công trình;
Căn cứ Công văn số 7568/BKHĐT-LĐVX ngày 22/10/2014 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về việc thẩm định nguồn vốn và phần vốn NSTW cho dự án
Bệnh viện đa khoa thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Công văn số 3575/BKHĐT-KTĐPLT ngày 30/5/2019 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc thực hiện Văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS của
Ủy ban Thường vụ Quốc hội;
Căn cứ Công văn số 6710/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17/9/2019 của Bộ
Kế hoạch và Đầu tư về việc hướng dẫn địa phương điều chỉnh Quyết định đầu
tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại Văn bản số
102/UBTVQH14-TCNS;

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 24/02/2017 và Quyết
định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 19/10/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc
ban hành và sửa đổi, bổ sung một số điều Quy định về phân cấp thực hiện quản
lý dự án đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình sử dụng vốn nhà
nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;
Căn cứ Quyết định số 2887/QĐ-UBND ngày 06/10/2017 của UBND
tỉnh về việc giao chi tiết kế hoạch đầu tư trung hạn vốn ngân sách nhà nước
(bao gồm vốn trái phiếu Chính phủ) giai đoạn 2016 - 2020;
Căn cứ Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2014, Quyết định số
2484/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 và Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày
28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt và phê duyệt
điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa thành phố Phan
Thiết, tỉnh Bình Thuận;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số
5010/TTr-SKHĐT ngày 27/9/2019,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh
viện đa khoa thành phố Phan Thiết tại khoản 13 Điều 1 Quyết định số
3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình
Thuận, với những nội dung như sau:
13. Nguồn vốn đầu tư: Điều chỉnh như sau:
- Vốn Trung ương hỗ trợ là 37.395 triệu đồng, trong đó vốn Trung ương
hỗ trợ đến hết năm 2015 là 13.000 triệu đồng, vốn Trung ương hỗ trợ có mục
tiêu, chương trình hỗ trợ đầu tư các bệnh viện tuyến huyện, tỉnh giai đoạn 20192020 là 14.000 triệu đồng, vốn Trung ương hỗ trợ trong giai đoạn 2021- 2025 là
10.395 triệu đồng.
- Vốn ngân sách tỉnh (nguồn xổ số kiến thiết) 47.632 triệu đồng.
Lý do điều chỉnh: Điều chỉnh theo hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư tại Công văn số 6710/BKHĐT-KTĐPLT ngày 17/9/2019 về việc hướng dẫn
địa phương điều chỉnh Quyết định đầu tư theo yêu cầu của Ủy ban Thường vụ
Quốc hội tại Văn bản số 102/UBTVQH14-TCNS.
Điều 2. Ngoài việc điều chỉnh, bổ sung chủ trương nêu trên, các nội
dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 3567/QĐ-UBND ngày 30/10/2014 và
Quyết định số 2484/QĐ-UBND ngày 26/8/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân
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tỉnh Bình Thuận. Quyết định này thay thế Quyết định số 1630/QĐ-UBND ngày
28/6/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận
Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các Sở: Kế
hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Y tế, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh,
Giám đốc Trung tâm Y tế thành phố Phan Thiết, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành
phố Phan Thiết, Thủ trưởng các sở, ngành, cơ quan và các cá nhân có liên quan
căn cứ Quyết định thi hành./.
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
- Như Điều 4;
- Các Bộ: TC, Y tế, KH&ĐT;
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, PCTUBND tỉnh Nguyễn Đức Hòa;
- Sở KH&ĐT (05 Quyết định);
- Lưu: VT, ĐT&QHXD. Châu ( b).

Ký bởi: Ủy ban
Nhân dân tỉnh
Bình Thuận
Ngày ký:
30.09.2019
08:02:02 +07:00
Nguyễn Ngọc Hai
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