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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             
TỈNH LÂM ĐỒNG 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 125/NQ-HĐND  Lâm Đồng, ngày 13 tháng 10 năm 2022 

NGHỊ QUYẾT 
Về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 
KHÓA X KỲ HỌP THỨ 7 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 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 08 tháng 4 năm 2020 của Chính 
phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

Xét Tờ trình số 7094/TTr-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về dự thảo Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư 
các dự án đầu tư công; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách Hội đồng nhân 
dân tỉnh; ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án 

Phê duyệt chủ trương đầu tư 03 dự án đầu tư công sử dụng nguồn vốn Chương 
trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, gồm:  

1. Dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp Trung tâm kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, 52 
Trạm y tế tuyến xã và 05 Phòng khám đa khoa khu vực, tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục I-
01. 

2. Dự án đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm kiểm soát bệnh tật 
(CDC) tỉnh, 72 Trạm y tế tuyến xã, 05 Phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm y tế 
huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục I-02. 

3. Dự án đầu tư xây dựng mới 09 Trạm y tế tuyến xã và mở rộng Trung tâm y 
tế huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng - Phụ lục I-03. 

Điều 2. Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư 02 dự án đầu tư công, gồm:  

1. Dự án xây dựng hồ chứa nước Đông Thanh, huyện Lâm Hà - Phụ lục II-01. 

2. Dự án xây dựng một số kênh mương thủy lợi trên địa bàn huyện Cát Tiên - 
Phụ lục II-02. 

Điều 3. Trách nhiệm tổ chức thực hiện 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm dự kiến mức vốn bố trí hằng năm cho 
từng dự án, trình Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định đảm bảo về thời gian quy định tại 
khoản 2 Điều 52 Luật Đầu tư công. 

2. Chủ đầu tư dự án có trách nhiệm: 
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a) Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan hoàn thành báo 
cáo nghiên cứu khả thi của dự án trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định đầu tư dự án 
theo đúng quy định của Luật Đầu tư công và pháp luật liên quan. 

b) Thực hiện tiết kiệm 10% tổng mức đầu tư dự án theo chủ trương của Chính 
phủ khi triển khai dự án (nếu có). 

Điều 4. Điều khoản thi hành 

1. Ủy ban nhân dân tỉnh, các chủ đầu tư và các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên 
quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. 

2. Hủy bỏ Phụ lục I-01, Phụ lục I-02 và Phụ lục I-03 kèm theo Nghị quyết số 
85/NQ-HĐND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương 
đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công. 

3. 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 theo quy định của pháp luật.   

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp 
lần thứ 7 thông qua ngày 13 tháng 10 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 
(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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Phụ lục I-01 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 

CẢI TẠO, NÂNG CẤP TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) TỈNH, 52 
TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ VÀ 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TỈNH 

LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh. 

3. Quy mô đầu tư: 

3.1. Cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các hạng mục xuống cấp thuộc Trung tâm 
Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lâm Đồng:  

Xây dựng hành lang nối, nhà xe, sảnh chờ, phòng máy chủ; cải tạo hệ thống 
cấp nước ngoài nhà; cải tạo sân bê tông nhựa nóng (diện tích khoảng 3.305 m2);   sửa 
chữa, cải tạo khối phòng khám và điều trị Methadone (diện tích sàn khoảng 1.339 m2). 

3.2. Cải tạo, nâng cấp 02 trạm y tế xã trên địa bàn thành phố Đà Lạt: 

a) Trạm y tế xã Trạm Hành: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 596 
m2), sân, hàng rào. 

b) Trạm y tế xã Tà Nung: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 391 m2), 
hàng rào; xây dựng sân bê tông. 

3.3. Cải tạo, nâng cấp 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Lạc Dương: 

a) Trạm y tế thị trấn Lạc Dương: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 520 
m2), sân, hàng rào, công trình phụ. 

b) Trạm y tế xã Đạ Chais: Cải tạo 04 khối nhà hiện trạng; cải tạo, nâng cấp sân, 
hàng rào, công trình phụ. 

c) Trạm y tế xã Đưng K’Nớ: Cải tạo khối nhà chính, nhà công vụ, sân, hàng 
rào, công trình phụ. 

d) Trạm y tế xã Lát: Cải tạo khối nhà chính, sân, hàng rào, công trình phụ. 

3.4. Cải tạo, nâng cấp 01 phòng khám đa khoa khu vực, 01 trạm y tế xã trên địa 
bàn huyện Đơn Dương: 

a) Trạm y tế xã Ka Đô: Cải tạo sân, hàng rào, hệ thống thoát nước, công trình 
phụ; xây dựng lò đốt rác; tháo dỡ nhà hiện trạng (nhà 01 tầng, diện tích khoảng 114 
m2). 

b) Phòng khám đa khoa khu vực D’ran: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn 
khoảng 1.314 m2), sân, hàng rào, hệ thống thoát nước, công trình phụ. 

3.5. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm y tế, 10 trạm y tế xã, 02 phòng khám đa 
khoa khu vực trên địa bàn huyện Lâm Hà: 
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a) Phân trạm y tế xã Mê Linh: Cải tạo khối nhà chính và xây dựng mở rộng 
(diện tích sàn khoảng 50 m2); xây dựng sân có mái che; cải tạo sân, hàng rào, công 
trình phụ. 

b) Trạm y tế xã Tân Thanh: Cải tạo khối nhà chính và xây dựng mở rộng (diện 
tích sàn khoảng 64 m2); xây dựng nhà xe, giếng khoan; cải tạo cổng, hàng rào. 

c) Trạm y tế xã Đạ Đờn: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 425 m2); xây 
dựng nhà xe; cải tạo, mở rộng sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

d) Trạm y tế xã Đan Phượng: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 540 m2), nhà 
xe, sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng mái che sảnh tiêm chủng. 

đ) Trạm y tế xã Tân Văn: Cải tạo khối nhà chính, sân, cổng, hàng rào, công 
trình phụ; xây dựng nhà xe. 

e) Trạm y tế xã Mê Linh: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 400 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

g) Trạm y tế thị trấn Nam Ban: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 500 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

h) Trạm y tế thị trấn Đinh Văn: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 320 
m2), sân, cổng, hàng rào, nhà xe, công trình phụ. 

i) Trạm y tế xã Phú Sơn: Cải tạo khối nhà chính, sân, cổng, hàng rào, nhà xe, 
công trình phụ. 

k) Trạm y tế xã Nam Hà: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 392 m2), 
sân, cổng, hàng rào, nhà xe, công trình phụ. 

l) Trạm y tế xã Gia Lâm: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 232 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

m) Phòng khám đa khoa khu vực Tân Hà: Cải tạo khối nhà chính, nhà tang lễ, 
nhà xe, sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

n) Phòng khám đa khoa khu vực Nam Ban: Xây dựng 02 nhà xe; cải tạo khối 
nhà chính, sân, cổng, hàng rào, bồn hoa, đài nước, công trình phụ. 

o) Phân trạm y tế R’Teng, xã Phú Sơn: Cải tạo khối nhà chính và xây dựng mở 
rộng (diện tích sàn khoảng 51 m2); cải tạo sân, cổng, hàng rào, bồn hoa, công trình 
phụ. 

3.6. Cải tạo, nâng cấp 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Đam Rông: 

a) Trạm y tế xã Đạ M’Rông: Cải tạo khối nhà chính, công trình phụ; xây dựng 
lò đốt rác, giếng khoan, sân bê tông. 

b) Trạm y tế xã Đạ Long: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 261 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

c) Trạm y tế xã Rô Men: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 568 m2), sân, 
cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác. 

d) Trạm y tế xã Đạ Tông: Cải tạo khối nhà chính (diện tích khoảng 510 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác. 
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3.7. Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã Hòa Bắc, huyện Di Linh: Cải tạo khối nhà 
chính (diện tích sàn khoảng 342 m2); mở rộng nhà trạm (diện tích khoảng 102 m2); cải tạo 
nhà xe, sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

3.8. Cải tạo, nâng cấp 10 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Bảo Lâm: 

a) Trạm y tế - Phòng khám đa khoa khu vực xã Lộc Thành: Cải tạo khối nhà 
chính (diện tích sàn khoảng 1.433 m2), nhà bảo vệ, sân, cổng, hàng rào, công trình 
phụ; lắp đặt bản tên trạm. 

b) Trạm y tế xã Lộc Quảng: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 344 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; cải tạo và mở rộng nhà công vụ; xây dựng 
giếng khoan, đài và bồn nước. 

c) Trạm y tế xã Lộc Đức: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 344 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bản tên trạm.  

d) Trạm y tế thị trấn Lộc Thắng: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 
431 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài nước; lắp đặt bản tên trạm, 
mái che. 

đ) Trạm y tế xã Lộc Ngãi: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 431 m2), sân, 
cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm. 

e) Trạm y tế xã B’Lá: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm. 

g) Trạm y tế xã Lộc Phú: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm; 
xây dựng mái che. 

h) Trạm y tế xã Tân Lạc: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm, 
hệ thống thoát nước. 

i) Trạm y tế xã Lộc Nam: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 253 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bảng tên trạm. 

k) Trạm y tế xã Lộc Bảo: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 158 m2), 
nhà công vụ, sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng mái che; lắp đặt bảng tên 
trạm. 

3.9. Cải tạo, nâng cấp 06 trạm y tế xã trên địa bàn thành phố Bảo Lộc: 

a) Trạm y tế xã Đại Lào: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 604 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

b) Trạm y tế xã Lộc Nga: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 357 
m2), công trình phụ. 

c) Trạm y tế phường B’Lao: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 431 
m2), công trình phụ. 

d) Trạm y tế xã Đam B'ri: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 431 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bảng tên trạm. 

đ) Trạm y tế phường Lộc Phát: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 
431 m2), hệ thống thoát nước, sân, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác. 
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e) Trạm y tế Phường 1: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 441 m2), 
sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bảng tên trạm; lắp dựng cửa đi vào vườn 
thuốc nam. 

3.10. Cải tạo, nâng cấp Trạm y tế thị trấn Đạ M’ri, huyện Đạ Huoai: Cải tạo 
khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; 
xây dựng lò đốt rác; lắp đặt bảng tên trạm. 

3.11. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm, 04 trạm y tế xã trên địa bàn huyện Đạ 
Tẻh: 

a) Trạm y tế xã Đạ Lây: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 m2), 
nhà tiêm chủng, sân, cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, công trình phụ; xây dựng 
đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm, kè đá, hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hệ 
thống lọc nước. 

b) Trạm y tế xã Triệu Hải: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 
m2), nhà phụ trợ, sân, cổng, hàng rào, hệ thống thoát nước, công trình phụ; xây dựng 
đài và bồn nước; lắp đặt bảng tên trạm, hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hệ thống lọc 
nước. 

c) Trạm y tế xã An Nhơn: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 366 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác, nhà xe, đài và bồn nước, 
hệ thống đèn năng lượng mặt trời, hệ thống lọc nước. 

d) Trạm y tế xã Quảng Trị: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng lò đốt rác, đài và bồn nước, hệ 
thống đèn năng lượng mặt trời; lắp đặt bảng tên trạm. 

đ) Phân trạm y tế Tôn K’Long: Cải tạo sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây 
dựng nhà xe, lò đốt rác, hệ thống đèn cao áp, hệ thống lọc nước. 

e) Phân trạm y tế Đạ Nhar: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 157 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng nhà xe, hệ thống đèn năng lượng 
mặt trời; lắp đặt bảng tên trạm. 

3.12. Cải tạo, nâng cấp 02 phân trạm y tế, 05 trạm y tế xã, 02 phòng khám đa 
khoa khu vực trên địa bàn huyện Cát Tiên: 

a) Phòng khám đa khoa khu vực Gia Viễn: Cải tạo khối nhà chính (diện tích 
sàn khoảng 452 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước; 
lắp đặt bảng tên trạm. 

b) Phòng khám đa khoa khu vực Phước Cát: Cải tạo khối nhà chính (diện tích 
sàn khoảng 790 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; lắp đặt bảng tên trạm. 

c) Trạm y tế xã Đồng Nai Thượng: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn 
khoảng 412 m2), sân, cổng, hàng rào, nhà xe, công trình phụ; xây dựng đài và bồn 
nước; lắp đặt bảng tên trạm. 

d) Trạm y tế xã Nam Ninh: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 
m2), sân, cổng, hàng rào, nhà xe, công trình phụ; xây dựng đài và bồn nước. 

đ) Trạm y tế xã Quảng Ngãi: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 304 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng nhà xe, đài và bồn nước; lắp đặt 
bảng tên trạm. 
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e) Trạm y tế xã Đức Phổ: Cải tạo khối nhà chính, nhà công vụ, sân, cổng, hàng 
rào, hệ thống thoát nước, công trình phụ; xây dựng nhà xe; san lấp mặt bằng, kè đá; 
lắp đặt bảng tên trạm. 

g) Trạm y tế xã Phước Cát 2: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn khoảng 412 
m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

h) Phân trạm y tế Thôn 3, xã Phước Cát 2: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn 
khoảng 147 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ. 

i) Phân trạm y tế Thôn 4, xã Phước Cát 2: Cải tạo khối nhà chính (diện tích sàn 
khoảng 147 m2), sân, cổng, hàng rào, công trình phụ; xây dựng nhà xe, đài và bồn 
nước, giếng khoan, lò đốt rác, bể khử trùng; lắp đặt bảng tên trạm, hệ thống lọc nước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 57.542 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt, thành phố Bảo Lộc và các 
huyện: Lạc Dương, Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, 
Đạ Tẻh, Cát Tiên. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2023./. 
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Phụ lục I-02 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ  
CHO TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT (CDC) TỈNH,  

72 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ, 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC,  
TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung. 

2. Chủ đầu tư: Sở Y tế. 

3. Quy mô đầu tư: 

Đầu tư mua sắm các thiết bị y tế cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh, 
72 Trạm y tế tuyến xã, 05 Phòng khám đa khoa khu vực, Trung tâm Y tế huyện Đam 
Rông, tỉnh Lâm Đồng: Danh mục chi tiết các thiết bị y tế và đơn vị thụ hưởng theo 
Biểu đính kèm. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 61.361 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo theo Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 
2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Đà Lạt và các huyện: Lạc Dương, 
Đơn Dương, Lâm Hà, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm, Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2023./.
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DANH MỤC MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO 72 TRẠM Y TẾ, 05 PHÒNG KHÁM ĐA KHOA KHU VỰC, TRUNG 
TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG VÀ TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH LÂM ĐỒNG 

(Đính kèm Phụ lục I-02 kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn vị thụ hưởng 

CDC Đà Lạt 
Lạc 

Dương 
Đơn 

Dương 
Lâm 
Hà 

Đam 
Rông 

Di Linh 
Bảo 
Lâm 

Đạ 
Huoai 

1 Bàn tiểu phẫu  cái       13      4   1   5 3   

2 
Bộ đặt nội khí quản 3 lưỡi (bộ 
đặt nội khí quản)   bộ         5            5       

3 Bộ dụng cụ tiểu phẫu  bộ         4      2         2   
4 Bơm tiêm điện  cái         2              2     
5 Đèn Clar khám tai, mũi, họng cái         1            1       

6 
Đèn trám quang trùng hợp 
không dây (đèn quang trung 
hợp)  

cái         1            1       

7 
Máy doopler siêu âm tim thai 
(Doppler tim thai cầm tay)  

cái       10      2 2     5 1   

8 
Bộ tập quay khớp vai (dụng 
cụ tập khớp vai)  cái         1            1       

9 
Ghế tập cơ tứ đầu đùi (ghế tập 
cơ đùi cơ động)  

cái 
        1            1       

10 
Giường bệnh nhân inox 
(giường bệnh các loại)  

cái 
      15            15       

11 Giường điện đa năng  cái         4            4       

12 Hệ thống khí sạch áp lực âm 
hệ 

thống 
        1            1       

13 Hệ thống khí y tế trung tâm  hệ         1            1       
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STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn vị thụ hưởng 

CDC Đà Lạt 
Lạc 

Dương 
Đơn 

Dương 
Lâm 
Hà 

Đam 
Rông 

Di Linh 
Bảo 
Lâm 

Đạ 
Huoai 

thống 

14 

Hệ thống X-quang KTS và 
phụ kiện đi kèm (máy X-
quang kỹ thuật số chụp tổng 
quát)  

hệ 
thống 

        6        2 1 1 2     

15 Máy đo huyết áp tự động  cái       66    16   10  9 1 19 5 6 

16 
Kính hiển vi 2 mắt (kính hiển 
vi) 

cái         3        1     2     

17 Máy điện tim 3 kênh  máy       12          3   9     

18 
Thiết bị đo bụi toàn phần, bụi 
hô hấp (máy đo nồng độ bụi 
toàn phần) 

máy         1  1                 

19 Máy đo chức năng hô hấp máy         1            1       

20 
Máy đo bức xạ ion (máy đo 
phóng xạ)  

máy         1  1                 

21 
Máy đo rung có phân tích giải 
tần (máy đo rung theo dải tần)  

máy         1  1                 

22 Máy đo SPO2 cầm tay  máy       35      4       18 6 7 
23 Máy đo SPO2 loại để bàn  máy       18    16           2   

24 
Máy giặt loại 30-50 kg (máy 
giặt ≥ 30 kg)  

máy         1            1       

25 
Máy phun dung dịch khử 
trùng  máy         1            1       

26 
Bơm lấy mẫu khí, bụi lưu 
lượng thấp (máy bơm hút 
nhanh khí độc cầm tay) 

máy         2  2                 
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STT Tên thiết bị y tế 
Đơn 

vị 
tính 

Số 
lượng 

Đơn vị thụ hưởng 

CDC Đà Lạt 
Lạc 

Dương 
Đơn 

Dương 
Lâm 
Hà 

Đam 
Rông 

Di Linh 
Bảo 
Lâm 

Đạ 
Huoai 

27 
Máy phân tích huyết học (máy 
xét nghiệm huyết học)  máy         1            1       

28 Máy siêu âm chẩn đoán  máy       18      4   3 1 10     
29 Máy tạo oxy  máy         1            1       

30 
Máy theo dõi bệnh nhân 5 
thông số (máy theo dõi bệnh 
nhân) 

máy         4      0   1  1 2     

31 Máy thở  máy         1            1       
32 Máy truyền dịch  máy         2      0       2     

33 

Máy xét nghiệm Helicobacter 
Pylori (máy xét nghiệm 
Helicobacter Pylori qua hơi 
thở)  

máy         2      0     1 1     

34 Nồi hấp tiệt trùng 30-50 lít  cái       13    8             5 

35 
Bộ thanh song song tập phục 
hồi chức năng chuyên dụng 
(thanh song song inox)  

bộ         1            1       

36 
Tủ hút khí độc không đường 
ống (tủ hút dung môi hữu cơ) 

cái 
        1  1                 

37 Tủ sấy khô (33-160 lít)  cái       10    6   4           

38 
Tủ vắc xin chuyên dụng (tủ 
bảo quản vắc xin) 

cái 
        4                  4 

39 
Hệ thống phẫu thuật nội soi ổ 
bụng (hệ thống phẫu thuật nội 
soi) 

hệ 
thống 1      1    
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Phụ lục I-03 
PHÊ DUYỆT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG MỚI 09 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ  
VÀ MỞ RỘNG TRUNG TÂM Y TẾ HUYỆN ĐAM RÔNG, TỈNH LÂM ĐỒNG 

 (Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

1. Mục tiêu đầu tư: Nâng cao năng lực y tế, nâng cao chất lượng, hiệu quả 
phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, bảo đảm yêu cầu 
phòng chống dịch nói riêng, nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh nói chung 
theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ. 

2. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và 
công nghiệp tỉnh. 

3. Quy mô đầu tư: 

a) Xây dựng mới 09 Trạm y tế tuyến xã: Tà Hine, Đa Quyn (huyện Đức 
Trọng); Sơn Điền, Hòa Nam, Tân Lâm (huyện Di Linh); Lộc Bắc, Lộc Tân, Lộc Lâm 
(huyện Bảo Lâm); Phước Lộc (huyện Đạ Huoai).  

- Quy mô các Trạm y tế sử dụng thiết kế mẫu áp dụng cho Trạm y tế xã có quy 
mô dân số dưới 10.000 dân được phê duyệt tại Quyết định số 2321/QĐ-UBND ngày 08 
tháng 11 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng, với quy mô sơ bộ: nhà 02 
tầng, diện tích xây dựng khoảng 214 m2, diện tích sàn khoảng 396 m2. 

- Xây dựng hạ tầng và các công trình phụ trợ; tháo dỡ các công trình hiện 
trạng; xây dựng cổng, hàng rào, lò đốt rác thải y tế, hầm chứa tro, bể khử trùng, giếng 
thấm, giếng khoan, sân đường nội bộ; xây dựng nhà để xe, đài nước, vườn thuốc nam. 

b) Xây dựng Khoa Truyền nhiễm Trung tâm Y tế huyện Đam Rông: 

- Khối công trình chính: nhà 02 tầng, diện tích xây dựng khoảng 803 m2, diện 
tích sàn khoảng 1.360 m2. 

- Xây dựng hạ tầng và các công trình phụ trợ: cổng, hàng rào, sân đường nội 
bộ, bể tự hoại, hành lang cầu nối có mái che, trạm biến áp 160 kVA; cải tạo hệ thống 
cấp, thoát nước. 

4. Nhóm dự án: Nhóm B. 

5. Tổng mức đầu tư: Khoảng 60.197 triệu đồng. 

6. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách trung ương thuộc Chương trình phục hồi và 
phát triển kinh tế - xã hội theo Văn bản số 681/TTg-KTTH ngày 01 tháng 8 năm 2022 
của Thủ tướng Chính phủ. 

7. Địa điểm thực hiện dự án: Các huyện: Đức Trọng, Đam Rông, Di Linh, 
Bảo Lâm và Đạ Huoai, tỉnh Lâm Đồng. 

8. Thời gian thực hiện dự án: 2022-2023./.
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Phụ lục II-01 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG HỒ CHỨA NƯỚC ĐÔNG THANH, HUYỆN LÂM HÀ 
(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  

của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng hồ chứa nước Đông 
Thanh, huyện Lâm Hà tại Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 171/NQ-HĐND ngày 27 
tháng 4 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:  

1. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 về quy mô đầu tư 

1.1. Điểm đ (hệ thống kênh và công trình trên kênh) được điều chỉnh thành: 

- Kênh chính và các công trình trên kênh chính: Tổng chiều dài khoảng 5.706 
mét (đoạn từ K0 đến K5+706)1, có điều chỉnh nắn tuyến một số đoạn tránh khu dân 
cư, hạn chế cắt đường giao thông; mặt cắt kênh hình chữ nhật, kết cấu bê tông cốt thép 
M200.  

- Kênh nhánh và các công trình trên kênh nhánh: Tổng chiều dài khoảng 6.381 
mét; gồm 14 tuyến kênh2: 

+ Kênh N1, N2, N3, N5, N7, N10, N11, N16, N18: Mặt cắt kênh hình chữ 
nhật, kết cấu bê tông cốt thép M200.  

+ Kênh N6, N8, N12, N14, N18: Kết cấu ống PVC.  

1.2 Điểm e (các hạng mục khác) được điều chỉnh, bổ sung thành: 

- Đường thi công kết hợp quản lý: Tổng chiều dài 1,6 km; trong đó: 

+ Duy tu, sửa chữa hư hỏng (nếu có) trong quá trình phục vụ thi công dự án đối 
với đoạn đường dài 1.384 mét đã được Dự án ổn định dân di cư tự do xã Đông Thanh, 
huyện Lâm Hà đầu tư. 

+ Xây dựng mới đoạn đường 216 mét theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao 
thông nông thôn cấp B.    

- Đường tránh ngập lòng hồ: Tổng chiều dài khoảng 1.850 mét3; trong đó: 

+ 850 mét theo tiêu chuẩn thiết kế đường giao thông nông thôn cấp B;  

+ 1.000 mét, quy mô thiết kế là đường đất rộng 03 mét, có hệ thống thoát nước 
dọc và hệ thống thoát nước ngang.   

- Nhà quản lý: Nhà cấp IV, diện tích khuôn viên 150 m2. 

- Đường điện quản lý vận hành dài 3,5 km; trạm biến áp. 

- Hệ thống điều khiển có giám sát và thu thập số liệu hỗ trợ công tác quản lý 
tưới. 

- Xây dựng các bể chứa trong khu vực tưới. 

2. Điều chỉnh khoản 7 về thời gian thực hiện dự án 

                                         
1 Không đầu tư đoạn từ K5+706m đến KC dài khoảng 1.744 mét. 
2 Không đầu tư 08 tuyến kênh N13, N15, N17, N19, N20, N21, N22 và N24 với tổng chiều dài khoảng 2.356 
mét.    
3 Bổ sung đầu tư 230 mét đường giao thông nông thôn cấp B và 1.000 mét đường đất.  
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Khoản 7 được điều chỉnh thành: Giai đoạn 2020-2024; trong đó, năm 2020 
thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư. 

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Phụ lục II kèm theo Nghị quyết số 
171/NQ-HĐND ngày 27 tháng 4 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh./. 
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Phụ lục II-02 
PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ 

DỰ ÁN XÂY DỰNG MỘT SỐ KÊNH MƯƠNG THỦY LỢI  
TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN CÁT TIÊN 

(Kèm theo Nghị quyết số 125/NQ-HĐND ngày 13 tháng 10 năm 2022  
của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng) 

Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án xây dựng một số kênh mương 
thủy lợi trên địa bàn huyện Cát Tiên tại Phụ lục IV-21 kèm theo Nghị quyết số 
192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh như sau:  

1. Điều chỉnh khoản 1 về mục tiêu đầu tư 

Khoản 1 được điều chỉnh thành: Nhằm điều tiết nguồn nước, tạo nguồn cấp 
nước tưới cho 657 ha đất canh tác4 trên địa bàn huyện Cát Tiên, nâng cao năng suất 
cây trồng, ổn định đời sống của nhân dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội tại địa 
phương. 

2. Điều chỉnh, bổ sung khoản 2 về quy mô đầu tư 

2.1. Điều chỉnh tổng chiều dài các tuyến kênh được đầu tư từ "khoảng 18.260 
mét; gồm: Kiên cố hóa và xây dựng mới khoảng 11.560 mét và nâng cấp, sửa chữa 
khoảng 6.700 mét" thành "khoảng 14.090 mét; gồm: Kiên cố hóa và xây dựng mới 
khoảng 6.690 mét và nâng cấp, sửa chữa khoảng 7.400 mét"5.      

2.2. Hủy bỏ, không thực hiện đối với các hạng mục sau6: 

a) Kéo dài tuyến kênh Tổ dân phố 4, thị trấn Phước Cát thuộc hệ thống kênh 
Trạm bơm Phước Cát 1; 

b) Xây dựng kênh N1-1 đoạn 2 và kênh N3 Tổ dân phố 8, thị trấn Cát Tiên 
thuộc hệ thống kênh hồ chứa nước Đắk Lô; 

c) Nâng cấp, sửa chữa kênh N3 Tổ dân phố 12, thị trấn Cát Tiên thuộc hệ thống 
kênh Trạm bơm Phù Mỹ; 

d) Xây dựng kênh N1-2-3 và kênh N1-2-3-1 thuộc hệ thống kênh Trạm bơm 
Quảng Ngãi; 

đ) Xây dựng kênh cấp 3 (từ nhà ông Đô đến nhà bà Tuyển) xã Quảng Ngãi và 
kênh cấp 3 thôn Liên Nghĩa, xã Quảng Ngãi thuộc hệ thống kênh hồ Tư Nghĩa; 

e) Kéo dài tuyến kênh tại Thôn 2, xã Đức Phổ thuộc hệ thống kênh Trạm bơm 
Đức Phổ; 

g) Kéo dài kênh bản Brun, xã Gia Viễn thuộc đập dâng Đạ Bo B.   

h) Cắm mốc chỉ giới bảo vệ công trình của các tuyến kênh mương.  

2.3. Bổ sung đầu tư các hạng mục sau: 

- Nâng cấp, sửa chữa kênh N3-5, thị trấn Cát Tiên thuộc hệ thống kênh hồ chứa 
nước Đắk Lô dài khoảng 878 mét, kích thước (0,3-0,4) mét x 0,5 mét. 

                                         
4 Giảm 136 ha. 
5 Tổng chiều dài các tuyến kênh được đầu tư giảm 4.170 mét; trong đó, kiên cố hóa và xây dựng mới giảm 4.870 
mét, nâng cấp, sửa chữa tăng 700 mét. 
6 Tổng chiều dài các tuyến kênh hủy bỏ, không đầu tư khoảng 6.010 mét. 
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- Xây dựng kênh chính thuộc đập dâng ông Bốn, xã Tiên Hoàng dài khoảng 
327 mét, kích thước 0,4 mét x 0,5 mét. 

- Kéo dài kênh thôn Hòa Thịnh, xã Gia Viễn thuộc đập dâng Đạ Bo A, xã Gia 
Viễn dài khoảng 550 mét, kích thước 0,4 mét x 0,5 mét.   

2.4. Điều chỉnh tên, chiều dài và kích thước đối với các tuyến kênh sau: 

a) Hệ thống kênh Trạm bơm Phước Cát 1: 

- Tuyến kênh NC1: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 599 mét.    

- Tuyến kênh NC2: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 497 mét.    

- Tuyến kênh NC4: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 508 mét.    

- Tuyến kênh NC5: điều chỉnh kích thước thành 0,3 mét x 0,4 mét.    

- Tuyến kênh NC6: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 375 mét và điều chỉnh 
kích thước thành 0,3 mét x 0,4 mét.    

b) Hệ thống kênh hồ chứa nước Phước Trung: 

Tuyến kênh Tổ dân phố 8, thị trấn Cát Tiên: điều chỉnh tôn cao thành kênh từ 
20 cm lên 30 cm; điều chỉnh chiều dài thành khoảng 675 mét và điều chỉnh kích thước 
thành 0,4 mét x 0,8 mét. 

c) Hệ thống kênh hồ chứa nước Đắk Lô: 

- Tuyến kênh N3 Tổ dân phố 10, thị trấn Cát Tiên: điều chỉnh tuyến và điều 
chỉnh chiều dài thành khoảng 1.223 mét. 

- Tuyến kênh  KN4-8 Thôn 3, thị trấn Cát Tiên: điều chỉnh vị trí sang thuộc   hệ 
thống kênh Trạm bơm Đức Phổ; điều chỉnh chiều dài thành khoảng 447 mét và điều 
chỉnh kích thước thành 0,3 mét x (0,5-0,7) mét. 

- Đoạn kênh cấp nước cho các kênh N4-8 và N4-9: điều chỉnh chiều dài thành 
khoảng 639 mét và điều chỉnh kích thước thành 1,0 mét x 0,8 mét.    

- Tuyến kênh N3-3: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 799 mét và điều chỉnh 
kích thước thành 0,5 mét x (0,6-0,7) mét.    

d) Hệ thống kênh Trạm bơm Quảng Ngãi: 

- Tuyến kênh N1-1-5-1: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 200 mét và điều 
chỉnh kích thước thành 0,3 mét x 0,5 mét.    

- Tuyến kênh N1-1-5-3: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 221 mét.    

- Tuyến kênh N1-1-5-4: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 448 mét.    

đ) Hệ thống kênh hồ Mỹ Trung: 

Tuyến kênh NK3 (đoạn từ nhà ông Thọ đến nhà ông Hùng) thôn Mỹ Bắc, xã 
Nam Ninh: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 687 mét và điều chỉnh kích thước thành 
0,4 mét x 0,5 mét.    

e) Hệ thống kênh hồ Ninh Trung: 

Tuyến kênh từ nhà ông Đường đến nhà ông Dinh, thôn Ninh Trung, xã Nam 
Ninh: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 1.039 mét.    
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g) Đập dâng Đạ Bo B: 

- Tuyến kênh Vân Minh, thôn Vân Minh, xã Gia Viễn: điều chỉnh chiều dài 
thành khoảng 300 mét và điều chỉnh kích thước thành 0,5 mét x 0,7 mét 

- Tuyến kênh Vân Minh - Tân Xuân, thôn Tân Xuân, xã Gia Viễn: điều chỉnh 
chiều dài thành khoảng 982 mét và điều chỉnh kích thước thành 0,4 mét x 0,5 mét.       

- Tuyến kênh Cao Sinh, xã Gia Viễn: điều chỉnh chiều dài thành khoảng 901 
mét và điều chỉnh kích thước thành 0,4 mét x 0,5 mét.       

3. Điều chỉnh, bổ sung khoản 4 về tổng mức đầu tư dự án 

Khoản 4 được điều chỉnh, bổ sung thành: 30.000 triệu đồng; trong đó, chi phí 
bồi thường giải phóng mặt bằng là 1.936 triệu đồng7.    

4. Điều chỉnh, bổ sung khoản 7 về địa điểm thực hiện dự án 

Khoản 7 được điều chỉnh, bổ sung thành: Thị trấn Cát Tiên, thị trấn Phước Cát 
và các xã: Đồng Nai Thượng, Quảng Ngãi, Nam Ninh, Đức Phổ, Gia Viễn và Tiên 
Hoàng thuộc huyện Cát Tiên.    

Các nội dung khác vẫn thực hiện theo Phụ lục IV-21  kèm theo Nghị quyết số 
192/NQ-HĐND ngày 28 tháng 9 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh./. 

 

 

 

 

 

 

                                         
7 Tổng mức đầu tư dự án không thay đổi, nhưng chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng tăng 1.336 triệu đồng.  
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