
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAI CHÂU 

 

  Số:           /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

             

              Lai Châu, ngày        tháng     năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc  

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

 

       Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh Lai Châu. 

 

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 13 tháng 6 năm 2019; 

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

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

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; 

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

chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ 

trợ chương trình; 

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án 

thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2); 

Thực hiện Thông báo số 540-TB/TU ngày 26/8/2022 thông báo kết luận 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Công văn số 

1309/SKHĐT-ĐTTĐ&GSĐT ngày 15/8/2022 về việc đề nghị ban hành Tờ trình 

trình HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

Ủy ban nhân dân tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, phê 

duyệt chủ trương đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội với các nội dung như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

(Thông tin dự án có các Phụ lục gửi kèm theo) 
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II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT 

CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN 

- Tỉnh Lai Châu được Thủ tướng Chính phủ thông báo danh mục và mức 

vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội (đợt 2) là 143.000 triệu đồng (Tại Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 

01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ), bao gồm các dự án: (1) Đầu tư xây dựng 

nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

(CDC) tỉnh Lai Châu; (2) Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Lai Châu; (3) Đầu tư xây mới, nâng cấp 03 trung tâm y tế 

tuyến huyện, tỉnh Lai Châu. 

Để đảm bảo thủ tục đầu tư các dự án theo quy định của Luật Đầu tư công, 

UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho các đơn vị có liên quan tổ chức lập, thẩm định 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án (Tại Công văn số 2793/UBND-VX 

ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh). Đến nay, việc lập và thẩm định Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư các dự án đã được UBND tỉnh tổ chức thực hiện xong, 

báo cáo Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho chủ trương, UBND 

tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét phê duyệt chủ trương đầu tư theo đúng quy định 

của Luật Đầu tư công. 

- Việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn 

và khả năng cân đối vốn các dự án: UBND tỉnh đã giao Sở Kế hoạch và Đầu tư 

chủ trì thẩm định đảm bảo theo đúng quy định của Luật Đầu tư công. 

III. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án của các cơ quan đề xuất chủ 

trương đầu tư. 

2. Báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án 

của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

(Có dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh kèm theo) 

UBND tỉnh kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, Quyết nghị./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Tỉnh ủy; (b/c) 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Các đại biểu HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh; 
- Sở KH&ĐT, Sở Y tế; 

- Ban QLDA ĐTXD CCTDD&CN; 

- Lưu: VT, VX1. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 

 

 



3 

 

PHỤ LỤC 1 

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

Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Lai Châu  

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

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất và trang thiết bị cho Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, nhằm nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

và phục vụ công tác phòng, chống dịch, bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh; 

góp phần hoàn thiện hệ thống y tế tuyến tỉnh, giảm bớt áp lực cho hệ thống y tế 

tuyến Trung ương. 

2. Phạm vi đầu tư: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Khoa Xét nghiệm - 

Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng và nhà làm việc Khoa y tế dự phòng; 

nâng cấp hệ thống sân đường nội bộ, khuôn viên, cây xanh, hệ thống thoát nước 

và các hạng mục phụ trợ khác; đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Khoa Xét nghiệm 

- Chẩn đoán hình ảnh - Thăm dò chức năng và Phòng khám đa khoa thuộc 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh. 

3. Quy mô, nội dung đầu tư:  

  - Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - 

Thăm dò chức năng và nhà làm việc Khoa y tế dự phòng; nâng cấp hệ thống sân 

đường nội bộ, khuôn viên, cây xanh, hệ thống thoát nước và các hạng mục phụ 

trợ khác. 

 - Đầu tư bổ sung thiết bị y tế cho Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh 

- Thăm dò chức năng và Phòng khám đa khoa, cụ thể: 

 

STT Danh mục thiết bị Đơn vị 
Dự kiến số 

lượng 

I 
Khoa Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh - Thăm 

dò chức năng 
  

1 Máy sinh hoá tự động máy 1 

2 Máy phân tích nước tiểu tự động  máy 1 

3 Máy huyết học tự động  máy 1 

4 Máy xét nghiệm HBA1c máy 1 

5 Máy phân tích huyết học 19 thông số máy 1 

6 Máy phân tích miễn dịch tự động máy 1 

II Phòng khám đa khoa   

1 Máy siêu âm màu 5D  máy 1 

2 Ghế nha khoa máy 1 

3 Máy điện tim máy 1 

4 Máy siêu âm màu xách tay máy 1 

5 Máy đốt Laser CO2  máy 1 

6 Máy đo nhãn áp tự động  máy 1 
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4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn: 

- Tổng mức đầu tư: 18.500 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội.  

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2022-2023. 

5. Địa điểm đầu tư: Thành phố Lai Châu, tỉnh Lai Châu. 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022-2023. 

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Lai Châu. 

- Dự án thuộc lĩnh vực y tế; nhóm C. 

- UBND tỉnh Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của 

dự án theo quy định. 

 

----------------------------------  
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PHỤ LỤC 2 

Dự án: Đầu tư mua sắm trang thiết bị cho 08 Trung tâm y tế huyện, tỉnh Lai Châu 

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

 

1. Mục tiêu đầu tư: Đảm bảo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phòng, chống 

dịch bệnh, nâng cao chất lượng công tác chăm sóc sức khỏe, công tác y tế dự 

phòng; đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh cho Nhân dân tại tuyến cơ sở, giảm 

tải cho bệnh viện tuyến tỉnh; góp phần phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và 

phát triển đồng bộ hệ thống y tế toàn tỉnh. 

2. Phạm vi đầu tư: Đầu tư tại 08 đơn vị Trung tâm Y tế tuyến huyện và 

thành phố, tỉnh Lai Châu. 

3. Quy mô, nội dung đầu tư: Đầu tư bổ sung thiết bị khám chữa bệnh và 

thiết bị phục vụ chuyên môn, bao gồm các thiết bị sau: 

 

Số 

TT 
Danh mục trang thiết bị Đơn vị 

Dự kiến 

số lượng 

1 Hệ thống phòng mổ vô khuẩn áp lực khí dương Hệ thống 2 

2 Máy siêu âm tim Máy 2 

3 Máy tán sỏi laser Máy 1 

4 Máy tiệt khuẩn nhiệt độ thấp công nghệ plasma Máy 2 

5 Máy xét nghiệm miễn dịch tự động Máy 1 

6 Tấm nhận ảnh XQ Tấm 2 

7 Tủ an toàn sinh học cấp 1 Tủ 1 

8 Hệ thống oxy trung tâm và oxy hóa lỏng Hệ thống 1 

9 
Bộ dụng cụ phẫu thuật nội soi ổ bụng, tiêu hóa, gan, 

mật 
Bộ 1 

10 
Máy điều trị bằng sóng xung kích với đầu tích hợp 

chứa dầu 
Máy 1 

11 Máy siêu âm mắt AB Máy 1 

12 Máy siêu âm mầu 4D Máy 3 

13 Moniter theo dõi bệnh nhân Máy 2 

14 Moniter theo dõi sản khoa Máy 1 

15 Máy xét nghiệm sinh hóa tự động Máy 2 

16 Hệ thống chụp XQ Hệ thống 1 

17 Hệ thống nội soi đại tràng Hệ thống 3 

18 Máy châm cứu đa năng Máy 1 
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Số 

TT 
Danh mục trang thiết bị Đơn vị 

Dự kiến 

số lượng 

19 Hệ thống xét nghiệm ELISA Hệ thống 1 

20 Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ bụng Hệ thống 1 

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn: 

- Tổng mức đầu tư: 57.000 triệu đồng. 

- Vốn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội.  

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2022-2023. 

5. Địa điểm đầu tư: Trên địa bàn toàn tỉnh Lai Châu. 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022-2023. 

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Lai Châu. 

- Dự án thuộc lĩnh vực Y tế; nhóm B. 

- UBND tỉnh Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của 

dự án theo quy định. 

 

---------------------------------- 
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PHỤ LỤC 3 

Dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp 03 trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Lai Châu 

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

 

1. Mục tiêu đầu tư: Hoàn thiện cơ sở vật chất cho 03 Trung tâm Y tế 

tuyến huyện; góp phần củng cố, phát triển hệ thống y tế cơ sở, y tế dự phòng; 

nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh; tăng cường công tác bảo vệ, chăm 

sóc sức khỏe, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh, công tác y tế dự phòng cho 

Nhân dân trong vùng. 

2. Phạm vi đầu tư: Đầu tư xây mới, nâng cấp cơ sở vật chất cho Trung tâm 

y tế thành phố, Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn, Trung tâm y tế huyện Tam 

Đường. 

3. Quy mô, nội dung đầu tư:  

- Trung tâm y tế thành phố Lai Châu: 

+ Khối nhà khu điều trị: Nhà cấp III - dự kiến 06 tầng + 01 tum, diện tích 

sàn khoảng 5.160m2. 

+ Các hạng mục phụ trợ: Khu xử lý chất thải, lò đốt rác; sân đường nội 

bộ; phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện, trạm biến áp; hệ thống cấp, thoát 

nước; thiết bị... 

- Trung tâm y tế huyện Nậm Nhùn: 

+ Nhà chức năng (hệ dự phòng) - hành chính quản trị: Nhà cấp III - 02 

tầng, diện tích sàn khoảng 1.040m2. 

+ Các hạng mục phụ trợ: Sân bê tông; phòng cháy chữa cháy; thiết bị,... 

- Trung tâm y tế huyện Tam Đường: 

+ Nhà điều trị: Nhà cấp III - 02 tầng, diện tích sàn khoảng 1.384m2. 

+ Các hạng mục phụ trợ: San nền; hệ thống kè; cổng, tường rào; sân 

đường nội bộ; phòng cháy chữa cháy; hệ thống cấp điện; hệ thống cấp, thoát 

nước; cây xanh; thiết bị,... 

4. Tổng mức đầu tư, cơ cấu nguồn vốn, kế hoạch vốn: 

- Tổng mức đầu tư: 67.500 triệu đồng. 

- Nguồn ngân sách Trung ương thuộc Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội.  

- Bố trí vốn trong giai đoạn 2022-2023. 

5. Địa điểm đầu tư: Thành phố Lai Châu, huyện Nậm Nhùn, huyện Tam 

Đường. 

6. Thời gian, tiến độ thực hiện: Năm 2022-2023. 

7. Cơ chế, giải pháp và chính sách thực hiện: 

- Cơ quan quyết định đầu tư: UBND tỉnh Lai Châu. 

- Dự án thuộc lĩnh vực y tế; nhóm B. 
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- UBND tỉnh Lai Châu tổ chức triển khai thực hiện các bước tiếp theo của 

dự án theo quy định. 

 

 

---------------------------------- 
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