
•HQI BONG NIIAN DAN 
TINII HA GIANG Bc 1p - Tir do - Hinh phüc 

S& 16 /NQ-HDND Ha Giang, ngày 15 tháng 7 nám 2022 

NGH! QUYET 
Phê duyt chü triro'ng du tir các dr an khôi cong mói nám 2022, 

sfr dung ngumn vn du tir cong thuc cp tinh quãn 1 

HQI BONG NBAN DAN TIINH HA GIANG 
KHOA XVffl, K' HQP TH1 BAY 

Can thLut Td chzc chInh quyn djaphwong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

Can th Luát tha dii, bá sung môt s diu cüa Luát t chz-c QiInh phá và 
Luç2t to chfrc chinh quyên djaphwong ngày 22 tháng 11 nám 2019; 

Can cz'r Lugt Dcu tz.r cOng ngày 13 tháng 6 nám 2019, 

Can c& Nghj dfnh sd 40/2020/ND-C'Pngày 06 tháng 4 nám 2020 cia 
ChInh phi ye viêc hzthng dan thi hành Lut Dâu tir cOng; 

Can thNghj quylt s 36/NQ-HDND ngày 12 tháng 10 nàm 2O21 cza HDND 
tinh ye ie hogch dOu tir cOng trung hgn giai dogn 2 021-2 025, tinh Ha Giang; 

Xét T& trinh s 56/7Tr-UBND ngày 29 tháng 6 nám 2022 cta Uy ban 
nhân dOn tinh Ha Giang ye vic ã'ê nghj phê duyt chñ trwo'ng dáu tu các dir an 
kh&i cong mái nàm 2022, sz dung nguôn vOn dOu tu- cOng thuc cOp tinh quán 
1; Báo cáo thâm tra sO 19/BG-KTNS ngày 12 tháng 7 näm 2022 cüa Ban Kinh 
tê - NgOn sách Hôi dOng n/iOn dOn tinh, kiên tháo lun cia dqi biêu H(5i dông 
n/iOn dOn tin/i tgi Ig) hQp. 

QUYET NGrn: 

Biu 1. Phê duyt chU lnnYng dAu tix các dir an kh&i cong mói nàm 2022 
(trong do, cO 01 dir an nhóm B, 03 dir an nhOm C), si'r diing nguôn von dâu tu 
cong thuc cap tinh quân 1, ciii the thu sau: 

1. Tnr&ng Cao dtng Su ph?m Ha Giang, hng m11c: süa chüa nhà hiu b( 
so 1; nhà hiu b so 2; nhà lap hcc 4 tang; nhà giang duang và nhà thi nghim, 
thrc hành - Dir an nhóm C (c/i tiêt theo P/u lic 1,4). 

2. Bão tn, ton tto khu di tIch ljch sü each mng Tiu khu Trçng Con, xâ 
Bang Hành, huyn Bäc Quang, tinh Ha Giang - Dr an nhóm C ('chi tjlt theo Phy 
lucil). 

3. Trang bj h thng quãn 1 hmnh ãnh (PACS) dáp urng Thông liz s 
54/TT-BYT và triên khai h thông quãn 1 beth vin theo Thông tu so 541TT-
BYT, giai do?n 2022-2025 - Di,r an nhóm B ('c/i tiêt theophy lyc 111,4). 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIET NAM 
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4. Tnrng bay Bão tang không gian vn hóa các dan tOc  Dng Van, tinh Ha 
Giang - Dir an nhóm C (clii tiêt t4iiphy lyc 

Diu 2. T chirc thirc hin 

1. Giao Uybannhãn dãntinh: 

- Chi do don vj ducic giao nhim vii chü dâu tu Va CáC don vj lien quan 
thrc hin: rà soát, chuán xác quy mô, ni dung ctâu tii và thrc hin nghiêm tue 

các trInh tV,  thu tiic dâu t.r theo quy djnh, trInh cap có thãm quy&n quyt djnh 
dâu tu dir an theo dung quy djnh cUa Lut Dâu ttr cong và pháp lu.t lien quan. 

- CM dao  các si, ngành lien quan can cü theo chüc n.ng nhim vii duçic 
giao: thixông xuyen rà soát tiên d dâu tu cUa các d an, tang cuing kiêm tra, 
nãng cao hiu qua si'r diing nguôn von ngãn sách; tránh lang phI, that thoát trong 
dâu tu xay dirng; giâi quyêt các thu tic hãnh chInh, huàng dan, phôi hqp, tto 
dieu kin thun lqi gilp chü dâu tu hoàn thành dr an bâo dam dáng miic tiêu, 
tiên dO,  chat luçing cong trInh. 

2. Giao Thumg trVc HOi  dng nhân dan, các Ban cüa HOi  dng nhan dan, 
To dai  biêu  HOi  dông nhán dan và các Dti biêu HOi  dông nhan dan tinh giám sat 
vic thirc hin Nglij quyêt. 

Nghj quyt nay dâ duçc HOi  dng nhán dan tinh Ha Giang khóa )(VIII, K' 
h9p thir Bay thông qua và có hiu hrc thi hãnh k ttr ngày 15 tháng 7 näm 2022.!. 

No'inlzân: 
- Uy ban Thu?xng vii Quôc hOi; 
- Van phông Quôc hi, Van phông ChInh phü; 
- Ban Cong tác di bieu - UBTVQH; 
- B Kê hoach và Dâu tir, BQ Tài chInh; 
- TTr. Tinh üy, HDND, IJBND tinh; 
- Don DBQH khóa XV tinh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tinh khóa XVIII; 
- Các s, ban, nganh, to chirc xA hi cap tinh; 
- TTr. BDND, UBND các huyn, thành phô; 
- VP: Tinh üy, Doàn DBQH và HDND, UBND tinh; 
- Báo Ha Giang, Dài PTTH tinh; 
- Cong TTDT tinh; 'FT. Cong báo - Tin h9c tinh; 
- Luu: VT, HDND (ib). 



Phii liic I 

NG SU'PHJM HA GIANG; HANG MIJC: SU'A 
JO 1, NHA HIEU BQ SO2, NBA L(JP HQC 4 

(1NG VA NBA THI NGHIM, THçC HANH 

(Kern thijLm4s .J.../NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nàrn 2022 
cia H5i dông nhán dan tinh Ha Giang) 

1. Miic tiêu du tw: Hoãn thin dng b ca sâ 4t chit cüa Trithng Cao 
ding Six phm, dáp irng ca sâ 4t chat de thành 1p phán hiu dai  hpc Thai 
Nguyen tai  tinh Ha Giang, dáp 1r11g yêu câu nãng cao chat hxçing dào tao,  bôi 
during can b ngành giáo diic cüa tinh Ha Giang. 

2. Quy mô du hr: Cong trInh dan diing, cp III; thi& k& thixc hin süa 
chUa nhà hiu b so 1; nhà hiu b so 2; nhà lap h9c 4 tang; nhà giãng ctithng và 
nhà thI nghim, thirc hãnh theo hixàng: dçic bO, trát lai  din tIch tix?xng htr hông, 
tháo d, thay the mái ton, xà go cii; lang lai  toàn b Se no mái, thirc hin chông 
thâm, thay the ông thoát nuâc mái; diic tây bc tam cap thay the bng dá Granit 
tr nhiên; thay the gch lát nên cii; thay the lan can câu thang; san si:ra hoa sat 
cira so, thay the cüa sO, cüa di và lam mOi h thông din chiêu sang, chong set 
theo tiêu chuân và thu câu sü ding. 

3. Nhóm dir an: dr an nhóm C theo quy djnh ciia Lut Du tu cong ngày 
13 tháng 6 näm 2019. 

4. Tng mü'c du tirdi kin: 14.999.408.034 dng ('mw&i Mn tj chin 
tram chin mwo'i chin triu, hon tram linh tarn nghIn, khOng tram ha tit dOng). 

5. Co cu ngun vn du tir Va di kin k hoch b tn vn: 

- Ca cu ngun vn: ngun vn ngân sách tinh nàm 2022 - 2023 'ngun 
tang thu, tiêt kim chi, nguOn vOn s nghip giáo dyc,). 

- Dix kin k hoach b tn vn: 

+ Näm 2022: 11.500.000.000 dng (trong do: ngun thng thu, tit kim 
chi näm 2021 là 10.000.000.000 dông; nguôn von slr nghip giáo diic näm 2022 
là 1.500.000.000 dong). 

+ Nàm 2023: 3.499.408.000 dng, ngun vn sir nghip giáo diic. 

• 6. Dja diem thirc hin dii an: phu&ng Nguyn Träi, thành phô Ha Giang, 
tinh Ha Giang. 

7. Thoi gian, tin d thirc hin dty an: nàm 2022 - 2024. 

DU'AN: T' 
CH(J'A ' I 

TANG; ''I 



Phi liic II ' 

ON TAO KIIU DI TfCH L!CH  St 
1IU TRQNG CON, xA BANG IIANII, 

QUANG, TINII HA GIANG 

ó .A. ./NQ-HDND ngày 15 iháng 7 nám 2022 
cza Hç3i dng nhán dan tinh Ha Giang) 

1. Miic tiêu du tir: nhm bâo v di tich và phát huy nhitng giá tn ljch sCr, 
ton vinh sir by sinh dóng gop cüa các th h tham gia kháng chin, giâi phóng 
dan tc, gop ph.n giáo dtc truyn thng yêu nuâc, nim ti.r hào dan tc, bào tn 
di san van hóa, quãng bá hmnh ãnh, vl'lng dt, con ng.thi Ha Giang, thu h'.'it du 
khách thäm quan, nghiên cü'u, tao  diu kin thüc d.y phát trin kinh t xâ hi, 
nãng cao diii sng vn hóa tinh thin trong các thng 1cp nhãn dan trong tinh. 

2.Quymôdutir: 

- Cãi tao,  nãng cap: nhà Bia ghi danh các 1it s5, miu they, c&u d, he 
thng ha tng k thut. 

- Bão tn, ton tao  dim di tIch g&: nhâ san, ba mom dá, san mIt tinh. 

- Xây mcci các cong trInh phi trq: ct biu tixqng, nhà bia, nhà djch vii, v 
sinh, cng vào, tu?mg rào và mt s cong trInh h tng k5 thut, cánh quan cay 
xanh khác,... 

3. NhOm dir an: dir an nhóm C theo quy djnh cüa Lut Du tu cong ngày 
13 tháng 6 näm 2019. 

4. Tng mfrc du tir di kin: 39.862.000.000 dng (Ba mwo'i chin t), 
tam tram sáu hai triêu dng). 

5. Co cu ngun von du tir và dr kin k hoch bI trI vn: 

- Cor cu ngun vn: vn can di NSDP, ngun ngân sách huyn; ngun 
sir nghip van hóa và nguôn tang thu, tiêt kim chi (giai doan 2023 — 2025). 

- Dir kiên k hoach b trI vn: 

+ Näm 2022: 19.000.000.000 ding (trong do: ngun can di ngân sách 
dja phirnng 12.000.000.000 dông; nguôn ngân sách huyn 7.000.000.000 dong). 

+ Näm 2023 - 2025: 20.862.000.000 dng, vn ngân sách tinh (ngun 
tang thu tiêt kim chi). 

6. Dja dim thuic hin dir an: xa Bng Hành, huyn Bc Quang, tinh Ha 
Giang. 

7. ThO'i gian, tin d thrc hin di an: nm 2023 - 2025. 



Phy 1,ic HI 

THONG QUAN L HI]NH ANn (PACS) DAP 1ThG 
-BYT VA TRIEN KHAI H THONG QUAN 

B .'i, U?1c ONGrU'SO54frf-BYT,GIAIOON2O22-2O25 
\ 'd 

; ' it (Kern - -- i quyet so .442.  ./NQ-HDND ngay thang 7 nam 2022 
cza H3i dông n/ian dan tinh Ha Giang) 

• A .( ,. •... .. . . . 1. Muc tieu dau tir: tien trn hoan thanh miic tieu chuyen doi so cua nganh 
Y t, tao six thay Mi tich c1ic toàn b hoat dng y tê, tr cong tác quãn trj, dn 
cong tác khám, chüa bnh, chàm soc süc khOe cho nhãn dan. Gop phn nãng cao 
chit lucing khám bnh, chüa bnh mang lai  hiu qua ti tru trong cong tác khám 
và diu tn bnh, tiêt kim thiM gian, chi phI cho nhà nuôc và nhán dan. 

2. Quy mô du tir 

Du tix trang bj h thong quãn 1 hInh ãnh (PACS) và trin khai h thong 
quãn 1 beth  vin theo thông ttr s6 54/TT-BYT, quy mô, ciii th: 

a) Pham vi, quy mô thc hin: 

- Pham vi: trin khai thuc hin t?i  S& Y t và 03 bnh vin: Berth viên Da 
khoa tinh; Bnh vin Da khoa khu virc Bäc Quang và Bnh vin Da khoa khu 
wc Yen Minh. 

- V thit bj phn cirng: du tis, mua sam, 1.p dt náng cp phOng may 
chü; 1p dt san náng; thi& bj quãn 1 vào, ra; tCi RACK, bO km din; h thong 
cap din; chOng cháy; chông set; hut m. Nâng cap h thong mng len tc d thi 
thiu 1.000 mbps; 1.p dt h thng wifi toàn bnh vin. Lp d.t thit bj chuyn 
mach lOi; thit bj chuyn mach  may chU; thit bj chuyn mach  tng; thit bj 
tithng kra... B sung may tInh d bàn; man hInh chuyên dicing cho ch.n doán 
hInh ânh; xe di giuông; kios tra cthi thông tin; thi& bj d9c van tay. Mua sam, lap 

d.t phông diu hành h thong chuyn di s tai  bnh vin vâi may tInh, man 
hInh tivi theo dôi, h thng may chü, thiêt bj km trü phic vi ph.n m&m chuyn 
di s& H thng chti k s, hóa &in din tir, b sung thr&ng truyn Internet d 
dr phông. 

- Xây dmg, trin khai phn mm chuyn di s trong bnh vin theo tiêu 
chI cUa B Y tê, trong do cO trang bj h thông quãn l hInh h PACS. 

b) Cong tác theo dôi, diu hành thu?ng xuyên 24/7 cUa S& Y t và UBND 
tinh, trong do Trung tam diu hành d.t tai  Si Y t, tai  day duqc trang bj ph.n 
clrng, phn mm giüp theo dôi, diu hãnh toàn b h thng chuyn di s, cac 
trang thi& bj gm có: 

- Mua sm, 1p dt: may chU; thit bj txàng li'ra; thi& bj wifi; may tinh; 
man Mnh tivi; thiêt bj chuyn mach;  camera giám sat phOng diu hành; UPS 
3KVA; tU rack 42U phOng may chü; bàn ghe lam vic và các phi kin,.. 
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- Xây dijng, trin khai: Phnmm. theo dôi, tng hçip s 1iu báo cáo 
thng kê din bin bnh, djch bnh,baogomdjch COVID- 19,..; tIch hcip, kt 
n6i djch vi s hóa vài các bnh vin tuyn drnci; trang Web tip nhn dàng k 
khám va trã kt qua khám bnh cho nhân dan; phãn mêm frng diing trén thi& bj 
di dng cho khách du ljch và nhán dan trên dja bàn tinh thirc hin các djch vii y 
t tr xa. K& n& bnh nhan vfci các bnh vin tuyn tinh và các bênh viên tuyn 
tinh vài các bnh vin tuyn trung ucing. 

Khi luçing thit bj phn ci.'rng, s lucmg chrc nàng phn mm và cong tác 
dào t?o,  chuyn giao cong ngh duçic diu chinh theo thirc t hot dng cüa các 
bnh vin. 

3. Nhóm thy an: dir an nhóm B theo quy djnh cüa Lut Du ttr cong ngày 
13 tháng 6 näm 2019. 

4. Tng muc du tir diy kin: 54.947.000.000 dng (Nám mzscIi tw tj, 
chin tram Mn mwoi bay triu dng). 

5. Co cu ngumn vn du tir và diy kin k hoch bô tn vn: 

- Ca cu ngun vn: ngun vn ngân sách tinh thuc k hoach du tu 
cong trung han,  giai don 2021 - 2025: 35.000.000.000 dông và Qu phát trien 
hoat dng sr nghip cüa don vj: 19.947.000.000 dông. 

- Du kin k hoach b trI van: 

+ Näm 2022: 29.947.000.000 dng (trong do: vn can di ngãn sách dja 
phtrcing 15.000.000.000 dông; Qu5' phát triên boat dng sr nghip cüa Bnh 
vin da khoa tinh 14.947.000.000 dOng). 

+ Näm 2023 - 2024: 25.000.000.000 dng (trong do: ngun vn can di 
ngãn sách dja phuong 10.000.000.000 dông; nguôn ngân sách tinh 
10.000.000.000 dng (tü nguon von dà giao cho Chuang trInh chuyên dôi so 
(FPT) cUa toàn tinh Ha Giang trong giai don 2021 - 2025 tai  Nghj quyêt 
36/NQ-HDND tinh) và Qu5 phát triên hoat dng sir nghip cüa don vj 
5.000.000.000 dong). 

6. Dja dim thiyc hin dr an: tai  Si Y t Ha Giang và 03 bnh vin: 
Bnh vin Da khoa tinh; Bnh vin da khoa khu vrc Bc Quang; Bnh vin da 
khoa khu vuc Yen Minh. 

7. Tho'i gian, tin d thiyc hin diy an: Näm 2022 - 2025. 



PhuluclV 
TANG KIIONG GIAN VAN HOA 

NG VAN, TINU HA GIANG 

fi. ./NQ-HDND ngày 15 tháng 7 nám 2022 
dóng nhdn dan tinh Ha Giang) 

1. Miic tiêu du tn: tnrng bay các hin 4t có nghTa ngh thut, vn hóa 
truyn thng cüa Cu dan trén cao nguyen dá, các hin vt khoa hçc v kin to 
cong viên dja cht toàn cu, phiic vi cho cho cong tác nghiên cCru khoa hçc, stru 
tm, kim kê, bâo quàn, phic ch, trinh din, giâi thiu và giáo dic v nhUng 
giá trj ljch si'r - van hóa cüa các dan tc viing cao nguyen dá Dng Van; là dim 
dung chãn thu vi cUa du khách trong ni.râc và qu& th, khám phá nhing cau 
chuyn, nhUng 1 giãi sâu s.c khi dn vâi Cao nguyen dá Dng Van v& các dim 
tham quan trâi nghim ô Dng Van, là nai du khách hiêu rô hon v Cu dan Dng 
Van vth cuc sang gn vâi thiên nhiên. 

2. Chü d, không gian trirng bay 

a) Chü d trung bay, vâi 3 chU c1 chinh: 

- ChU ct 1: kin to cong viên dja chit toãn cu 

- Chü d 2: van hóa truy&n thng cüa cix dan trên Cao nguyen dá 

- ChU d 3: van hóa dá 

b) Không gian tnrng bay: 

- Không gian tnrng bay 1, ti phông trung bay tng 1 vài chü d: Cong 
viên dja chat toàn câu UNESCO Cao nguyen dá Dng Van. 

- Không gian trixng bay 2, tai  khu virc hành lang và san ging trM: tri.rng 
bay ãnh tu lieu cht luçmg, kt hçip vói phucmg pháp tnrng bay ngh thut sp 
dt vâi nhitng läi giâi thiu v mt s di san tiêu biu vl'Ing Cong viên dja cht, 
kern theo ãnh tu lieu, bàn d chi dn b.ng d h9a. 

- KhOng gian trirng bay 3, ti phông 1, tang 2 vâi chU d cix dan cao 
nguyen dá Dng VAn; giâi thiu net tiêu biu v vAn hóa truyn thng cüa cong 
dng các dan tc vüng Cao nguyen dá Dng VAn. L hi, tp quán sinh hoat,  lao 
dng, san xut, vAn hóa chçi phien... 

- Không gian trung bay 4, ti phông 2, tAng 2, vâi chü d: VAn boa dá; 
.giói thiu v.t lieu dá gAn lin vói khOng gian sng cUa cong dng dan tc vUng 
Cao nguyen dá nhu: dá lam nhà, dá lam tumg, dá trong tIn ngixng cüa cong 
dông và giâi thiu phucing thüc th canh hc dá cüa cix dan vüng cao nguyen dá. 

3. Nhóm dir an: dir an nhóm C theo quy djnh cüa Lut Du tu cong ngày 
13 tháng 6 nAm 2019. 
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. • A A • 4. Dir kien tong mire dau tir: 5.417.000.000 dong (Nam ty, bon tram 
mw&i bay triu dng cMn). 

A A .A ( • 5. Co cau nguon von dau tir va dir kien ke hoch bo tn von: 

- Ca cu ngun van: ngán sách tinh (ngun vn tang thu, ti& kim chi; 
nguon kinh phi sir nghip van hóa). 

- Dir kin k hoch b tn vn: 

+ Nàm 2022: 5.000.000.000 dng (ngun tAng thu, tit kim chi nam 
2021 ngãn sách cap tinh ti Quyêt djnh so 849/QD-UBND ngày 20/6/2022). 

+ NAm 2023: 417.000.000 dng, tfr ngun kinh phi s1,r nghip vAn hóa 
nAm 2023. 

6. Dja dim thirc hin dir an: thi trn Dng VAn, huyn Dng VAn, tinh 
Ha Giang. 

7. Thôi gian, tin d thtrc hin diy an: nAm 2022 - 2024. 
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