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CÔNG BÁO
UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÌNH DƯƠNG

Số 1 - 09 - 02 - 2007

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

ðộc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/Qð-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 02 tháng 01 năm 2007

QUYẾT ðỊNH
Về việc phê duyệt ñiều chỉnh dự án ñầu tư ứng dụng
công nghệ thông tin trong quản lý Bệnh viện ða khoa tỉnh Bình Dương
CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
Căn cứ Luật Tổ chức Hội ñồng nhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Nghị ñịnh số 16/2005/Nð-CP ngày 07/02/2005 của Chính phủ về quản
lý dự án ñầu tư xây dựng công trình;
Căn cứ Thông tư số 16/2005/TT-BXD ngày 13/10/2005 của Bộ Xây dựng
hướng dẫn ñiều chỉnh dự toán chi phí xây dựng công trình;
Xét Báo cáo thẩm ñịnh ñiều chỉnh dự án ñầu tư công trình ứng dụng công nghệ
thông tin trong công tác quản lý Bệnh viện ða khoa tỉnh Bình Dương tại văn bản số
1491/BCTð.DA-KHðT ngày 27/12/2006 của Sở Kế hoạch và ðầu tư,
QUYẾT ðỊNH:
ðiều 1. ðiều chỉnh một số hạng mục tại ñiểm 6, ñiểm 8, ñiểm 10, ðiều 1 Quyết
ñịnh 8821/Qð-CT ngày 26/11/2004 với những nội dung ñiều chỉnh: Thời gian bắt
ñầu và kết thúc, nội dung, quy mô ñầu tư, các hạng mục chính, tổng mức ñầu tư,
nguồn vốn ñầu tư như sau:
1. ðiều chỉnh ñiểm 6: Thời gian bắt ñầu và kết thúc 2006 – 2007.
2. ðiều chỉnh ñiểm 8: nội dung, quy mô ñầu tư, các hạng mục chính:
a) Về thiết bị, ñường truyền mạng:
- Cisco Catalyst 3560 24 ports 10/100/1000T+ 4 SFP + Standard Image, (số
lượng 01 cái).
- Router ADSL Vigor 2600 1 port ADSL 4 ports LAN 10/100, (số lượng 01 cái).
- IBM x Serier 236, (số lượng 02 bộ).
- IBM x Serier 206m server, (số lượng 02 bộ).
- Máy tính trạm lắp ráp tại Việt Nam có cấu hình: Mainboard chipset Intel 945G
Intel P4 3.0 Ghz, 2MB L2, HDD 40GB, RAM 256, Monitor LCD 15", (số lượng 107
bộ).

