UBND TỈNH QUẢNG NGÃI
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 1566 /TB-SKHĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 04 tháng 10 năm 2019

THÔNG BÁO
Về việc trả hồ sơ
Hồ sơ của Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi.
Mã số biên nhận: SKHĐT0891900102.
Người nộp hồ sơ: Nguyễn Huy Tín, điạ chỉ: Phường Nghĩa Chánh,
thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Điện thoại liện hệ: 0988.080784.
Thủ tục yêu cầu giải quyết: Thẩm định chủ trương đầu tư công Dự án
“Nâng cấp Bệnh viên đa khoa tỉnh lên hạng 1 (điều chỉnh)”.
Sau khi tiếp nhận, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Hội
đồng thẩm định chủ trương đầu tư đã có Công văn số 17/HĐTĐ ngày
30/8/2019 lấy ý kiến thẩm định của các thành viên Hội đồng thẩm định.
Đến nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư – Cơ quan thường trực Hội đồng
thẩm định chủ trương đầu tư đã nhận được các ý kiến thẩm định của các
thành viên. Theo ý kiến của các thành viên Hội đồng thì hồ sơ dự án chưa
đủ cơ sở pháp lý để thẩm định và còn một số tồn tại cần phải xem xét,
chỉnh sửa thêm như sau:
TT

Thành viên Hội
đồng thẩm định

Nội dung tồn tại

1

Sở Y tế (Công văn số Dự án đề xuất là một phần của Đề án “Nâng cấp
2349/SYT-KHTC
Bệnh viên đa khoa tỉnh Quảng Ngãi lên hạng 1
ngày 02/10/2019)
năm 2020”, nhưng hiện nay Đề án chưa được phê
duyệt nên Sở Y tế chưa thể có ý kiến về dự án

2

Sở Xây dựng (Công
văn số 2622/SXDQLXD
ngày
04/9/2019)

- Tính toán lại mật độ xây dựng, khoảng cách ly
an toàn đảm bảo phù hợp tiêu chuẩn thiết kế
hiện hành.
- Tính toán cụ thể nhu cầu, rà soát lại quy mô
hạng mục hiện có để đề xuất quy mô hạng mục
dự kiến đầu tư cho phù hợp.
- Nghiên cứu nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh
tại Công văn sô 4704/UBND-KGVX
22/08/2019 để đề xuất cho phù hợp.

3

Sở Tài chính (Công
văn số 2205/STCTCĐT
ngày
09/9/2019)

- Đề án đầu tư phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh
lên hạng 1 chưa được phê duyệt, theo đó
Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến tại Công văn số
2719- CV/TU ngày 20/4/2018.
- Cần phải thực hiện một số hạng mục quan
trọng, cấp thiết của Đề án đầu tư phát triển Bệnh
viện đa khoa tỉnh lên hạng 1, theo chỉ đạo
UBND tỉnh tại Thông báo số 190/TB-UBND
ngày 09/8/2019.

4

Văn phòng UBND Thường trực HĐND tỉnh yêu cầu việc cắt giảm
tỉnh (Công văn số quy mô đầu tư phải đảm bảo Bệnh viện đa khoa
1401/VP-TH
ngày tỉnh đạt tiêu chuẩn Bệnh viện hạng l và đáp ứng
12/9/2019)
nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân

5

Liên Hiệp các Hội
khoa học kỹ thuật
tỉnh (Công văn số
315/LHH-KH ngày
13/9/2019)

- Căn cứ nội dung Đề án đầu tư phát triển Bệnh
viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 được phê duyệt sẽ
xem xét, quyết định những công trình, hạng
mục công trình thật sự cần thiết, cấp bách nhằm
đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng chăm sóc
sức khỏe nhân dân. Đề nghị sớm hoàn thiện Đề
án đầu tư phát triển Bệnh viện đa khoa tỉnh lên
hạng 1 trình phê duyệt để phù hợp với quy trình,
tạo điều kiện thuận lợi để đầu tư xây dựng Bệnh
viện đa khoa tỉnh lên hạng 1 trong thời gian tới
- Cần làm rõ có tiếp tục thực hiện Khoa ung
bướu hay không?

Vì vậy, Sở Kế hoạch và Đầu tư chuyển trả hồ sơ đề nghị thẩm định cho
Quý cơ quan để chỉnh sửa, hoàn chỉnh theo ý kiến thẩm định của các thành
viên Hội đồng thẩm định và phù hợp theo Đề án “Nâng cấp Bệnh viên đa khoa
tỉnh Quảng Ngãi lên hạng 1” được duyệt./.
(Kèm theo toàn bộ hồ sơ đã tiếp nhận tại Trung tâm hành chính công
tỉnh).
Nơi nhận:
- Trung tâm hành chính công tỉnh;
- BQL ĐTXD DDCN;
- Lưu VT, ĐTTĐ&GS.
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