
UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
TINH GIA LA! Dc lap - Tv do - Hanh phüc 

S: 51 /QD-UBND Gia Lai, ngàyi tháng närn 2019 

QUYET DINH 
Vé vic phê (luyt chü trirong du tu dir an diu chinh Du tir xây dirng mói 02 Tr,n1 

y t phirông Ia Kring và xä Chir H'Drông  

UY BAN NHAN DAN TINH GIA LAI 
Can cir Lust T ch(rc chInh quyn dja phuang nAm 2015; 

Can cCr Lut DAu tu cong 2014; 

Nghj djnh S6 136/2015/ND-CP ngày 3 1/12/2015 cüa Chinh phü huàng dn thi hành 
rnt s6 diêu cüa Lut Dâu tu cong. 

Can ctr Quy& djnh s6 16/QD-UBND ngày 07/8/2015 cüa Uy ban nhân dan tinh Gia 
Lai ban hành tiêu chI dr an trQng diem nhóm C cüa tinh Gia Lai; 

Can cfr Quy& djnh s6 335/QD-UBND ngày 03/05/2017 cüa Chü tjch UBND tinh 
Gia Lai v vic phé duyt chü trrnlng dâu tu dr an Dâu tu xây dung mi 02 traLu y té 
phu?ing IaKring và xa Chu H'Drông, thành phô Pleiku; 

Thuc hin Cong vAn S6 1725IUBND-CNXD ngày 08/8/2019 cüa UBND tinh v 
vic diêu chinh các d,r an thuc danh miic Kê hoach dâu ti.r (dir an Trueing THCS 
H'Neng, huyn Dak Doa và dr an dâu tu xây dirng 02 Tram y tê phu&ng Ia Kring và xA 
Chix H'DrOng, thành phô Pleiku); 

Xét Báo cáo s6 1 890/BC-SKHDT ngày 21/8/2019 cüa Sâ K hoach và Du tu v 
vic báo cáo kêt qua thâm djnh diêu chinh dê xut chii tn.rang dâu tu và nguôn von, khã 
nang can dOi von dir an Dâu ttr 'xây dung mâi 02 Tram y tê phuing Ia Kring và xA Trà 
Da; 

Xét d nghj cüa UBND thãnh ph6 Pleiku tai  T& trInh s6 274/TTr-UBND ngày 
12/8/2019 và Sâ Kê hoach và Dâu tu tai  Cong vAn so 1 890/SKHDT-DT,TD&GSDT 
ngày 21/8/2019, 

QUYET DINH: 
Diu 1. Phê duyt diu chinh chU trlxcmg du ti' dij an Du tu xay ding mài 02 

Tram y tê phu?ing Ia Kring và xA Chu H'DrOng vâi các ni dung nhu sau: diCu chinh 
khoãn 1 và khoãn 3 diêu 1 Quyêt djnh sO 335/QD-UBND ngày 03/05/20 17 cüa Chü tjch 
UBND tinh Gia Lai ye vic phê duyt chU truang dâu tu du an Dâu ttr xay dijng m&i 02 
tr?m yte phu?mg IaKring và xA Chu H'DrOng, thinh phO Pleiku: 

1. Ten du an: DAu tu xay dijng mài 02 Trtm y t phumg Ia Kring và xA Trà Da. 

2. Quy mO du tu: 

a. Tram y té Phung laKing (dA du tu nAm 2019 theo dung quy mO ducic phé duyt 
tti Quyôt dlnh  sO 335/QD-UBND ngày 03/05/2017 cüa Chü tjch UBND tinh): 

+ Kh6i nhà chInh: Cong trinh cp III, 2 tng, Din tIch xay drng 150 m2, Din tIch 
san 300m2. 

+ 1-1ng rnic phi: C6ng, hang rào, san e tOng, nhà d xc. 

b. Diu chinh dja dim dAu tu Tram y t xA Chu H'Drong sang Tram y t xA Trà Da: 



+ Nba kháni ch&a bnh: Cong trInh cap iii, 2 tAng, Din tIch xây di.rng 200m2, Din 
tIch san 400rn2. 

+ I-Iing mic phi: HAng rào, nhA c1 Xe, san be tong, cng thoát nuàc, ging khoan. 

3. Các ni dung khác: thrc hin tho Quy& dnh s6 335/QD-UBND ngày 
03/05/20 17 cüa Chü tjch UBND tthh. 

Diu 2. T chCrc tlurc hin 

UBND thAnh phô Pleiku chju trách nhiêin: Chc trI, phi hcip vâi các co quan lien 

quan hoAn thAnh Báo cáo kinh tC k thuIt cüa d an Eâu Lu xây ckrng mâi 02 Trim y tC 
phi.thng Ia Kring và xä TrA Da trInh cap cô thArn quyCn quyCt djnh dáu ti.r dij an theo 
dCing quy djnh cCia Luit Dâu tu cong vã phcip Iuit lien quan. 

S Dicu 3. Dieu khoan thi hanli 

I. UBND thAnh ph6 Pleiku, Giám dc các Sec: K hoch VA DAu ti.r, TAi chInh, Y t& 
XAy dirng, ThCi u'irông các Sâ, Ban, NgAnh lien quan. Giárn dôc Klio bic NhA mràc chju 
trách nhiêm thi hAnh Quyet djnh nAy. 

2. Si K hotch và DAu ti.r clilu  trách nhiêm kim tra, giám sat vic thuc hiên Quy& 
djnh nAy báo cáo Uy ban nhân dan tinh theo quy djnh cüa 1háp luãt. 

Qiiy& djnh nAy có hiu lrc thi hAnh k tr ngAy k./. / 

NoinIii,z: -i 
- Nhu dicu 3; 
- Die Clui tjch; các PCT.UBND tinh; 
- Die CVP; cac PCVP.UBND tinh; 
- LLrLI VT-CNXD-KT. 

i'M UY BAN NIIAN DAN TtNH 

CHU i'!CII 
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