UBND TtNH THAI BNH
SO KE HOACH vA DAU TU'

Sé:
/SKHDT-DTTD
V/v däng tãi thông tin d%r an ixu
tiên thu hut dâu tu: Dir an dâu tii
xay dirng Bnh vin da khoa
1.000 giiRing, tinh Thai BInh.

CQNG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1p - Ttr do - Htnh phüc

Thai BInh, ngày /

tháng 01 nám 2019

KInh gui:
-BôKhoachvàDâutu;
- Trung tam Du thu qua mng, Cc Quân 1 dâu thu.
Hin nay, Thai BInh dang thu hut du tu vào linh virc Y th chat 1uçing cao,
trong do Dr an dâu tu xây drng Bnh vin da khoa 1.000 giuông, tinh Thai
BInh vui các ni dung co ban nhu sau:
1. Mic tiêu ctâu ttr: Dâu tu xây dçrng Co s& mi Bnh vin da khoa tinh

Thai BInh; phiic vii khárn chta bnh, chäm soc và nâng cao s1rc khOe cho nhân
dan tinh Thai Bmnh va các khu virc lan cn trong vüng. Cong trInh yêu câu du'c
thiêt Re dung quy trInh quy phm hin hành, phi hcip vth quy hoch chung cüa
thành phô Thai BInh, có kiên true dçp, hin dti via dáp mg ngay nhu câu sr
dçing tru'ó'c mat vixa có the phát triên dâu tu chiêu sâu trong tuo'ng lai.
2. Quy mô: Xây dimg cüa Bnh vin da khoatinh Thai Binh vái quy mO
1.000 giuô'ng bnh, vO'i h. tang k thut và trang thiêt b y tê hin dçti.
3. Dja dim xây dirng: Khu trung tam Y th tinh, dja chi: PhuO'ng Tr.n Lam
và Xä Vu ChInh, Thânh phô Thai BInh.
4. Hin trng khu dt:

- 1-iin trtng: Khu dt dã giài phóng rnt b&ng vá san nn, phng, thp han
mt du&ng vành dai khoáng 0,2m.
DintIch: 121.969,5 m2
5. Tong mfrc du ttr dir kin: 3.722.285.000.000 dng
SLTT

Thành phin clii phi

Thành tin (VNB)

1

Chi phi Xây dijng và thi& bj xây dixng

1.670.440.210.807

2

Chi phi thi& bj Y tê

1.325.457.077.200

3

Chi phi Quàn 1 di an
Chi phi tuvn du tu' xay drng
Chiphikhac

6

Chi phi dirphOng do khi lucrng phát sinh(10%)

20.453.204.549
72.562.151.062
12,991,833.393
3 10.190.447.701

Thành phn chi phi

So TT

Thành tiên (VNIJ)
310.190.447.701

Chiphidphongdoyuttruçtgiá(10%)

7

TONG CONG

3.722.285.372.412

Lam trôn

3.722.285.000.000

6. TbOi gian thrc hin dkl an: 05 nàm k tü ngày khi cong xây dçrng.
D nâng cao cnh tranh trong du tu, thu hut dugc NEà d.0 tu có dü näng
1c thirc hin Dr an nêu trên, S Kê hoch Va Dâu tu Thai BInh dê nghj B Ké
hoach và Dau tir, Civic quãn 1 Dâu thâu, Trung tam Dâu thâu qua mtng - Civic
Quân 1 dâu thâu dàng tài thông tin cüa dir an theo các ni dung nêu trén ti
Cong thông tin dâu thâu H thông mng dâu thâu Quôc gia dê thu h& cac Nhà
dâu tu quan tam den Dir an.
S K hoch Va Du tu kInh d ngh B I( hoch và Du tu quan tam, to
diêu ldên./.
GIAMDOC
]Vc'i n/i fIn:

- Nhu trên;
- Luu: VT, DTTDGSDT.
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