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QUYẾT ĐỊNH
Thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế, dự toán
Dự án: Đầu tư cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh,
Hạng mục: Trung tâm tâm thần kinh và hệ thống thiết bị xạ trị
(Hợp phần thiết bị)
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG TRỊ
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;
Căn cứ 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 Ngân sách nhà nước ngày 25/6/2015;
Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019;
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 06/4/2020 của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;
Căn cứ Thông tư 03/2016/TT-BKHCN, ngày 30/3/2016 của Bộ Khoa học và
Công nghệ về hồ sơ, nội dung và quy trình, thủ tục thẩm định cơ sở khoa học của
chương trình phát triển kinh tế - xã hội, thẩm định công nghệ của dự án đầu tư;
Căn cứ Nghị quyết số 90/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của Hội đồng nhân
dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh;
Căn cứ Quyết định số 1309/QĐ-UBND, ngày 28/05/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án: Đầu tư cơ sở vật
chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục Trung tâm tâm thần kinh và
hệ thống thiết bị xạ trị;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trình số 127/TTr-SYT, ngày
04/05/2022.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thành lập Hội đồng thẩm định thiết kế, dự toán Dự án: Đầu tư cơ sở
vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần
kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần thiết bị) gồm các Ông/ bà có tên sau đây:
1. Ông Đỗ Văn Hùng, Giám đốc Sở Y tế - Chủ tịch Hội đồng;
2. Ông Lê Hữu Phước, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh - Thành viên;
3. Bà Phạm Thị Thanh Hà, Phó Giám đốc Sở Tài chính – Thành viên;
4. Bà Nguyễn Thị Thương Huyền, Phó Giám đốc Sở KH&ĐT - Thành viên;
5. Ông Trần Thiềm, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Thành viên;
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6. Ông Phan Xuân Nam, Phó Giám đốc bệnh viện Đa khoa tỉnh - Thành viên;
7. Ông Nguyễn Chí Cường, Phó phòng PA03, Công an tỉnh - Thành viên;
8. Ông Trương Hữu Hiếu, Phó Giám đốc Ban QLDAĐTXD các Công trình
DD&CN tỉnh - Thành viên;
9. Mời Ts.Bs. Nguyễn Công Hoàng, Trưởng khoa xạ lồng ngực, Phó giám
đốc Trung tâm xạ trị quốc gia Bệnh viện K - Thành viên;
10. Mời Ths.KS. Nguyễn Ngọc Anh, Trưởng Phòng vật tư - Thiết bị y tế
Bệnh viện K - Thành viên;
11. Ông Võ Phúc Khanh, Trưởng phòng Kế hoạch Phòng Kế hoạch - Tài
chính, Sở Y tế - Thư ký.
Điều 2. Hội đồng thẩm định có trách nhiệm xem xét, thẩm định và chịu trách
nhiệm trước pháp luật về kết quả thẩm định thiết kế, dự toán Dự án: Đầu tư cơ sở
vật chất, mua sắm trang thiết bị y tế tuyến tỉnh, Hạng mục: Trung tâm tâm thần
kinh và hệ thống thiết bị xạ trị (Hợp phần thiết bị).
Hội đồng thẩm định tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3. Chi phí hoạt động của Hội đồng thẩm định được thực hiện theo quy
định của pháp luật.
Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan liên quan và các cá
nhân có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- CVP, các PVP ;
- Lưu: VT, KGVXD,
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