
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BÌNH THUẬN                              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc       
 

    Số:  08/NQ-HĐND                       Bình Thuận, ngày  22 tháng 3 năm 2023 

 

NGHỊ QUYẾT 

Về phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và  

mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa  

thuộc các huyện, tỉnh Bình Thuận  

 

    HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH BÌNH THUẬN  

 KHÓA XI, KỲ HỌP THỨ 13 (CHUYÊN ĐỀ) 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Căn cứ Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và 

Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

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

phủ về quy định chi tiết thực hiện một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 816/TTr-UBND ngày 16 tháng 3 năm 2023 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Đầu tư nâng cấp, cải 

tạo và mua sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các 

huyện, tỉnh Bình Thuận; Báo cáo thẩm tra số 10/BC-HĐND ngày 17 tháng 3 năm 

2023 của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến thảo luận của 

đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đầu tư nâng cấp, cải tạo và mua 

sắm trang thiết bị cho 15 Trạm y tế, Phòng khám đa khoa thuộc các huyện, tỉnh 

Bình Thuận như sau: 

1. Mục tiêu đầu tư: Nhằm đáp ứng cơ sở vật chất, trang thiết bị của các 

Trạm y tế, Phòng khám đa khoa tại các xã thuộc các huyện: Bắc Bình, Hàm Thuận 

Bắc, Hàm Thuận Nam, Tánh Linh, Đức Linh để phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, 

điều trị bệnh, phòng chống dịch bệnh, chăm lo sức khỏe cho nhân dân. 

2. Nội dung và quy mô đầu tư: (Đính kèm chi tiết nội dung và quy mô đầu tư). 

3. Nhóm dự án: Dự án thuộc nhóm B. 

4. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: Khoảng 69.497 triệu đồng. 

5. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 
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6. Địa điểm thực hiện dự án: Trong khuôn viên khu đất hiện trạng của các 

Trạm y tế, Phòng khám đa khoa các xã: 

-  Xã Sông Bình, xã Phan Tiến, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. 

- Xã Hàm Phú, xã Hồng Sơn, xã Hàm Liêm, huyện Hàm Thuận Bắc. 

- Xã Thuận Quý, xã Tân Thuận, xã Hàm Cần, huyện Hàm Thuận Nam. 

- Xã Gia An, xã Suối Kiết, xã Bắc Ruộng, huyện Tánh Linh. 

- Xã Đức Tín, xã Đông Hà, xã Mê Pu, huyện Đức Linh. 

7. Thời gian thực hiện dự án: 02 năm. 

8. Tiến độ thực hiện dự án: Từ năm 2023 đến năm 2024. 

9. Hình thức đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, cải tạo sửa chữa và mua sắm bổ 

sung trang thiết bị. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức thực hiện Nghị quyết này.  

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân 

tỉnh, các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 

giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận khóa XI, kỳ 

họp thứ 13 (chuyên đề) thông qua ngày 22 tháng 3 năm 2023 và có hiệu lực kể từ 

ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy: 

- Thường trực HĐND tỉnh, UBND tỉnh,  

  Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Thuận; 

- Các Ban HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

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

- Các Văn phòng: Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, UBND tỉnh;  

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

- Trung tâm Thông tin tỉnh; 

- Lưu: VT. (CTHĐ.08) Nhân 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hoài Anh 
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NỘI DUNG VÀ QUY MÔ ĐẦU TƯ 

(Kèm theo Nghị quyết số 08/NQ-HĐND ngày 22 tháng 3 năm 2023 của  

Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Thuận) 

1. Huyện Bắc Bình: 

a) Trạm y tế xã Sông Bình: 

- Xây mới khối 03 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

110 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 177 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp phòng họp: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 53 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; mương thu nước; sân bê 

tông; nhà để xe; mái che; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

b) Trạm y tế xã Phan Tiến: 

- Xây mới khối 04 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

105 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 183 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối nhà bếp + kho: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

35 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mái che; hố 

xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 m3/ngày.đêm và một số hạng mục 

phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

c) Trạm y tế xã Hòa Thắng: 

- Xây mới khối 02 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

90 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 178 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; nhà để xe; 

mái che; mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 
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- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

2. Huyện Hàm Thuận Bắc: 

a) Trạm y tế xã Hàm Phú: 

- Xây mới khối phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

228 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối 04 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 125 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; nhà để xe; 

mái che; mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm; vườn thuốc Nam và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

b) Trạm y tế xã Hồng Sơn: 

- Xây mới khối phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

104 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 346 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; nhà để xe; 

mái che; mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

c) Trạm y tế xã Hàm Liêm:  

- Xây mới khối phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

205 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối 03 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 71 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 28 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mái che; 

mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 m3/ngày.đêm 

và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho công trình. 

3. Huyện Hàm Thuận Nam: 

a) Trạm y tế xã Thuận Quý: 



5 

 

 

- Xây mới khối 02 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

48 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối nhà làm việc: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

311 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mái che; 

mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 m3/ngày. 

đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

b) Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Tân 

Thuận. 

c) Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Hàm Cần. 

 4. Huyện Tánh Linh: 

a) Trạm y tế xã Gia An: 

- Xây mới khối phòng chức năng + kho, bếp: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 79 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 359 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mái che; nhà 

để xe; mương thoát nước; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

b) Trạm y tế xã Suối Kiết: 

- Xây mới khối phòng chức năng + kho, bếp: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 79 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 282 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối nhà sản: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 186 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mái che; nhà 

để xe; vườn thuốc Nam; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

c) Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Bắc 

Ruộng. 
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5. Huyện Đức Linh: 

a) Trạm y tế xã Đức Tín: 

- Xây mới khối 06 phòng chức năng: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 

190 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp khối phòng khám bệnh: Nhà trệt, diện tích xây dựng 

khoảng 212 m2. 

- Cải tạo, nâng cấp nhà vệ sinh: Nhà trệt, diện tích xây dựng khoảng 26 m2. 

- Đầu tư các hạng mục phụ trợ: Cổng tường rào; sân bê tông; mương thoát 

nước; nhà để xe; mái che; hố xử lý rác 02 ngăn; hệ thống xử lý nước thải 02 

m3/ngày.đêm và một số hạng mục phụ trợ có liên quan. 

- Thiết bị: Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho trạm y tế. 

b) Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Mê Pu. 

c) Đầu tư bổ sung trang thiết bị cho Phòng khám đa khoa khu vực Đông Hà./. 
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