
uÿ BAN NHÂN oÂx
rimr nÀ N.Lnn

cgNG HoÀ xÂ ugr cnû xcnÏa vrpr NAM
DQc lfp - Tp do - Hgnh phüc

so:d)O /eD-uBND Hà nam, "Sàyl| thting 0I nàm 2020

!q-IHpÀlG f ifi vÂ I;.1r, 
' 
i,tl rrtôr,(

C0N(; r) t.l

.,l.1,,..

QUYÉT DP\rH
duyÇt bô sung Danh mgc dg ân tlàu tu theo hinh thtfrc

h6a trên tlla bàn tïnh IIà Nam giai doçn 2018-2020

cHû TICH Ûv nax NHÂN DÂN TiNE nÀ Navt

Càn cü LuSt Tô chüc chinh quyèn diaphuong ngày 19 ttuâng 6 nàm 2015;

Càn cri Luât Dât ilai ngày 29 théng 11 nàm 2013;

Càn cÉ Luflt Dàu tu ngày 26 thang 11 nàm 2014;

Càn cü câc Ngh[ clinh cüa Chinh phü: Nghi <Iinh sô 69I2008ND-CP ngày
30 thâng 5 nàm 2008 vè chinh sâch khuyén khfch xâ.hQi h6a iÎôi voi câc hopt ttQng

tr9.g tinh v.uc giâo dpc, dpy nghè, y té, vàn hôa $é thao, môi tru<vng; Nghi dinh
sO SSIZOL4NE-CP ngày 16 thang 6 nàm 2Ol4 vè süa aôi, Uô sung m§t si5 eièu
cua Nghi iTinh sô 69/2008ND-CP ngày 30 thtlng 5 nàm 2008 cua Chinh phü;

Càn cri. câc Quyét dinh cüa Thü tucrng Chinh phü: Quyét dinh sô

l466lQD-TTg ngày l0 thâng l0 nàm 2008 ban hanh Danh mpc chi tiét câc lopi
hinh, tiêu chf quy mô, tiêu chuân cüa câc cry sô thUc hiçn xâ hÇi hôa trong lïnh
vgc giâo duc - dào tpo, dpy nghè, y té, vàn hôa, thê thao, môi trucvng; Quyét dlnh
sô Og:lQD-TTg ngày 06 thang 5 nàm 2Ol3 và Quyét dinh sé, 1470/QD-TTg
ngày 22 théng 7 nâm 2016 vè viêc süa dôi, bô sung mQt sti nQi dung cüa Danh
mpc chi tiét cërc lopi hinh, tiêu chi quy mô, tiêu chuân oüa câc co sô thpc hiÇn xâ
hQi hôa hong linh v.uc giâo dpc - dào tpo, dpy nghè, y té, vàn hôa, thé thao, môi
truong ban hanh kèm theo Quyét <finh sii 1466/QD-TTg ngày l0 thâng 10 nàm
2018 cüa Thü tuong Chinh phü;

Theo Quyét dinh sô 26391QD-UBND ngày 28 thang 12 nâm2}lï cüa Ûy
ban nhân dân tinh vè viÇc phê duyÇt Danh mpc câc dU rln <tàu tu theo hinh thric
xâ h§i h6a trên ctia ban tinh Hà Nam giai dopn 2018-2020;

Xét dè ngh! cüa Sô Ké hoach và Dàu fi Qqi Tà trinh sii fÙ/ffr-SKHDT
ng6y 20 thâng ()l nàm 2020),

QTIYET D[NH:

Dièu 1. Phê duyÇt bô sung Danh mpc dg an ilàu ü theo hinh thüc xâ hôi
hôa trên <tia ban tinh Hà Nam giai tloan 2ol$-20;a0, chi tiét nhu phu luc itinh kèm.

Dièu 2.Tô chric thgc hiÇn:

- Giao sô Thông tin và Truyèn thông: Thgc hiÇn công uo uô sung Danh
m9c câc dU 3n <tàu tu theo hinh thûc xâ hQi hôa trên <tia bàn tinh giai <Ioqn 2OlB-
2020 trên Công thông tin iliÇn tu rinh.



- Üy ban nhân dân thành pnô nnri Lÿ: Thyc hiÇn công U6 Uô sung Danh
muc céc dU rân <làu ttr theo hinh thrlc xâ hQi hôa trên câc phuong tiÇn thông tin
khâc dê câc tô chric, câ nhân quan tâm dè xuât, itàng ky thUc hiÇn dU an.

- Câc Sô, Ban, Nganh liên quan phtii hçp, huong dân ÜV ban nhân dân

thanh pnO fnri Lÿ tô chüc trién ktrai thUc hiên dU an theo <tüng quy tIffi h]Ç1,hành.

Dièu 3. Quyét dinh này cô hiÇu lUc ké dr ngày ky. Chânh Vàn phông Uÿ'
ban nhân dân tinh, Giâm d6c câc Sô, Nganh: Ké hogch và Dàu tu, Xây dpg, Tài
nguy&r và Môi truèrng, Tai chinh, Y té; Chü tich Üy ban nhân dân thành pn6 ffrt
Lÿ và Thü trucrng câc dcrn vi liên quan ch[u frâch nhiÇm thi hành Quyét dinh này./.*-

Noi nhfin:
- Chù tich UBND tinh (dé b/c);
- Câc PCTUBND tinh;
- Nhu ttièu 3(9);
- VPUB: LDVP(4), GTXD, KG\I&
- Luu VT, GTXD.
QV. - D\CW020\014

KT. CHU TICH
TICH

Câm

2

È

't

#,

Y'
a>

Z.
4^

.ts

_4



è
Bô suNG DANH MUC »U ÂN oÀu rtl rnpo niNn

(Ban hành kèm theo Quyét dinh sô I'lO
rnÊx DIA BÀN riNn HÀ ivaur crAr DoAN zotr - 2020

/01/2020 cua Ûy ban nhân dân tinh Hà Nam)
è

Dla tliêm thçc hiÇn
dç ân
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Chûc nàng sir
dBng dât

So bQ

tông chi phi
thrpc hiÇn dç

ân

^.^I ten oo
hiÇn hqp

thqc
dông

Tên dç ân
Ghi
chri

Khoang

50.400 m2

Dât chua

hoàn thanh

công tâc bài

thuong, giai

ph6ng m4t
'JDang

Dât công cQng

1.004,6 tÿ
-ÀoorLg «M oao

gôm chi phi
GPMB)

Benh viÇn tta khoa chât

luqng cao

Lô 4*-N5(CC3) và lô

4*-5(CC4) thuQc Quy
ho4ch phân khu tÿ lÇ

112000 Khu trung tâm

y té chât lugng cao

cua vùng tai thanh phô

Phü Lÿ

Nàm 2020 -2025
(36 thdng ü tù
ngày cô bryét
tlinh giao diit)


