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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ Y TẾ  

     

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 24 tháng 11 năm 2021 

  

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG 

NAM, HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ 

TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y 

 

Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

  

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Luật Đấu thầu ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu xây dựng theo Luật Xây 

dựng; 

 Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;  

 Căn cứ Thông tư số 06/2019/TT-BTC  ngày 28/01/2019 của Bộ Tài chính về 

sửa đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của 

Bộ Tài chính quy định về quản lý, sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự 

án của các chủ đầu tư, ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính 

quy định về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐND ngày 22/7/2021 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 2342/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư các dự 

án đầu tư kế hoạch năm 2022 nguồn Ngân sách nhà nước; 

Căn cứ Kế hoạch số 2204/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp Y tế, dân số 

tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 738/QĐ-UBND ngày 19/3/2020 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc Ban hành tiêu chuẩn, định mức trang thiết bị chuyên dùng đặc 

thù thuộc lĩnh vực y tế đối với các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 1770/QĐ-SYT ngày 11/12/2019 của Sở Y tế tỉnh 

Quảng Nam về việc phê duyệt tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị 

chuyên dùng khác thuộc lĩnh vực y tế của 33 đơn vị trực thuộc; 
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Sở Y tế tỉnh Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh Quảng Nam Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng 

Nam, hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi 

sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, 

hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, 

Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y. 

2. Dự án nhóm: B 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên đơn vị sử dụng: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng 

Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc 

Quảng Nam, Số 107 Quang Trung, Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 69.000.000.000 đồng. (Bằng chữ: Sáu 

mươi chín tỷ đồng).  

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Tiến độ thực hiện: 2022 - 2023. 

10. Hình thức đầu tư của dự án: Nhà nước đầu tư. 

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tư vấn quản lý dự án. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự 

phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy 

hoạch, kế hoạch đầu tư: 

 1.1. Hiện trạng tổ chức bộ máy, nhân lực, cơ sở vật chất: 

 1.1.1. Hiện trạng tổ chức bộ máy: 

Bệnh viện được thành lập năm 2001 theo Quyết định số 839/QĐ-UB của 

UBND tỉnh, là bệnh viện hạng II là tuyến khám chữa bệnh cuối cùng của cán bộ và 

nhân dân các hyện miền núi phía Bắc tỉnh Quảng Nam. Bệnh viện đang đầu tư về 

mọi mặt để trở thành Bệnh viện Đa khoa hạng I của tỉnh Quảng Nam. Đến năm 

2020, bệnh viện được Sở Y tế giao chỉ tiêu giường bệnh kế hoạch là 900 và chỉ 

tiêu biên chế là 392. 

- Cơ cấu tổ chức: 

+ Ban Giám đốc: 01 Giám đốc và 03 Phó Giám đốc; 

+ Cơ cấu khoa phòng: Tổng số 39 khoa, phòng trong đó: 

▪ 23 khoa lâm sàng 

▪ 6 khoa cận lâm sàng 

▪ 8 phòng chức năng, 01 Cơ sở 2, 01 Tổ Công tác xã hội. 
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a. Thực trạng nguồn nhân lực: 

- Tổng số nhân lực tính đến 31 tháng 10 năm 2021: 

+ Tổng số đóng BHXH: 756 

+ Biên chế: 348. 

+ Hợp đồng bệnh viện: 408. 

+ Cơ cấu nguồn nhân lực:  

▪ Bác sĩ: 173 

▪ Dược sĩ: 45 

▪ Nữ hộ sinh: 39 

▪ Điều dưỡng: 270 

▪ Kỹ thuật viên: 98 

▪ Đội ngũ Y sĩ: 42 

▪ Nhân lực khác: 93 

b. Thực trạng Cơ sở vật chất: 

Sau 20 năm vừa xây dựng và điều trị, bệnh viện hiện có 22 khoa lâm sàng, 6 

khoa cận lâm sàng và 8 phòng chức năng. Mỗi khoa điều trị gồm một khối nhà 2 

tầng, với công suất trung bình 150 % giường bệnh nội trú. 

Trạm biến áp 400 KVA. 

Máy phát điện dự phòng 100 KVA. 

Hệ thống xử lý nước thải đã được xây dựng, công suất  300m
3
/ngày.đêm 

Hệ thống điện : Hệ thống Cable ngầm đang được triển khai. 

Hệ thống PCCC trang bị đầy đủ. 

*Cơ sở vật chất cụ thể như sau: 

- Diện tích khuôn viên khu đất hiện trạng:  47.384m
2
 

- Diện tích sàn sử dụng 26.864 m
2  

 

- Khoa Khám bệnh: Diện tích: 2.670 m
2
 

- Khoa Y Dược cổ truyền: Diện tích 1.210 m
2
, 70 giường bệnh 

- Khoa Nội Tổng hợp: Diện tích 653m
2
, 40 giường bệnh 

- Khoa Truyền nhiễm: Diện tích 781m
2
, 60 giường bệnh 

- Khoa Ung bướu - Huyết học lâm sàng: Diện tích 391 m
2
, 34 giường bệnh 

- Khoa Tim mạch: Diện tích 737 m
2
, 105 giường bệnh 

- Khoa Ngoại Chấn thương - Chỉnh hình: Diện tích 554 m
2
,100 giường bệnh 

- Khoa Ngoại Tổng hợp: Diện tích 554 m
2 
, 80 giường bệnh 

- Khoa Ngoại Thần kinh: Diện tích 554 m
2
, 55 giường bệnh 

- Khoa Sản: Diện tích 2.267 m
2
, 65 giường bệnh 

- Khoa Nhi: Diện tích 3.400 m
2
, 150 giường bệnh 

- Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc: Diện tích 1.156 m
2
, 55 giường bệnh,  

- Khoa Nội thận - Tiết niệu - Nội tiết: Diện tích 1.156 m
2
, 80 giường bệnh 
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- Khoa Nội Tiêu hóa - Hô hấp: Diện tích 1.156 m
2
, 120 giường bệnh 

- Khoa Da liễu: Diện tích 57,6 m
2
, 10 giường bệnh 

- Khoa Tai Mũi Họng: Diện tích 554 m
2
, 25 giường bệnh 

- Khoa Mắt: Diện tích 357 m
2
, 34 giường bệnh 

- Khoa Răng Hàm Mặt: Diện tích 179 m
2
, 26 giường bệnh  

- Khoa Phục hồi chức năng: Diện tích 1534 m
2
, 110 giường bệnh 

- Khoa Cấp cứu: Diện tích 495 m
2
, 10 giường bệnh 

- Khoa Gây mê - Hồi sức: Diện tích 554 m
2
, 15 giường bệnh 

- Khoa Lão học - Thần kinh - Tâm thần: 1.161 m
2
, 110 giường bệnh 

- Khoa Chẩn đoán hình ảnh: Diện tích 735 m
2
 

- Khoa Xét nghiệm: Diện tích 495 m
2
 

- Khoa Giải phẫu bệnh: Diện tích 24,84 m
2
 

- Khoa Dược: Diện tích 735 m
2
 

- Khoa Dinh dưỡng: Diện tích 532 m
2
 

- Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn: Diện tích 470 m
2
 

- Khối hành chính quản trị và dịch vụ tổng hợp: Diện tích 810 m
2
,  

- Khối kỹ thuật hậu cần và công trình phụ trợ: Diện tích 222 m
2
,  

- Hệ thống xử lý nước thải: Diện tích 422,44 m
2
.  

- Khu lưu giữ và xử lý chất thải rắn: Diện tích 345 m
2
.  

 1.1.2. Trang thiết bị: 

Trang thiết bị kỹ thuật cao hiện có: 

- Máy chụp cắt lớp điện toán 02 lắt cắt; 

- Máy chụp công hưởng từ (MRI) :  01 cái; 

- Máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA) : 01 cái; 

- Hệ thống mổ nội soi: 03 cái; 

- Hệ thống Nội soi chẩn đoán:  04 cái; 

- Máy huyết học tự động: 0 cái; 

- Máy sinh hóa tự động: : 0 cái; 

Những năm gần đây, được sự quan tâm của UBND tỉnh, của Sở Y tế Quảng 

Nam, Bệnh viện đã được đầu tư trang bị thêm nhiều máy móc, trang thiết bị y tế cần 

thiết, hiện đại: lắp đặt máy DSA, MRI, CT 64 lát cắt. Về cơ bản, các trang thiết bị 

hiện đại của một cơ sở điều trị hạng I đã đáp ứng gần đủ.  

Công nghệ thông tin: 

+ Phòng server với 01 server. 

Máy tính, máy in và các thiết bị khác: Tổng số máy tính kết nối mạng 

khoảng 270 máy và 120 máy in các loại để cán bộ nhân viên làm việc trong hệ 

thống mạng nội bộ phục vụ công tác khám chữa bệnh. 
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Hệ thống kết nối mạng giữ các tòa nhà bằng cáp đồng trong phạm vi rộng 

khắp hết từ phòng server đến các khoa phòng trong bệnh viện.  

+ Phần mềm: Bệnh viện sử dụng chương trình phần mềm VietelHis quản lý 

tổng thể các hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân gồm các phân hệ cụ thể sau: 

Quản lý tiếp nhận, cấp cứu, khám bệnh; Quản lý bệnh nhân nội trú; Quản lý cận 

lâm sàng; Quản lý dược; Quản lý hồ sơ bệnh án; Quản lý tài chính. 

 1.1.3. Tình hình khám chữa bệnh trong 5 năm (2016-2020) 

 

Nội dung 
Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Năm 

2020 

Tổng số lần khám bệnh 259.368 278.561 273.922 238.254 195.845 

Tổng số bệnh nhân điều trị nội trú 53.237 57.622 58.679 63.105 58.860 

Tổng số ngày điều trị nội trú 436.686 528.232 518.294 532.443 475.099 

Số ngày điều trị trung bình 8,2 9,1 8,8 8 8 

Số giường kế hoạch 500 510 660 690 900 

Số giường bệnh thực kê 1.200 1.252 1.208 1.308 1.248 

Công suất giường bệnh kế hoạch 238.6% 283.8% 215.1% 211.4% 144.2% 

Công suất giường bệnh thực kê 99.4% 115.6% 117.5% 111.5% 104.0% 

Tổng số lần phẫu thuật 6.456 7.663 7.651 7.252 7.278 

Tổng số lần xét nghiệm 1.386.051 1.587.628 1.523.741 1.528.780 1.280.181 

Tổng số lần chụp X quang 136.305 121.310 116.422 110.600 87.734 

Tổng số ca CT Scanner 7.451 7.313 6.682 7.082 6.718 

Tổng số ca MRI 2.166 1.700 1.515 1.492 1.191 

Tổng số lần nội soi 14.418 13.521 12.039 14.047 10.492 

Tổng số lần siêu âm 83.519 79.967 81.557 78.905 67.751 

Tổng số điện tim 43.559 48.879 55.184 64.799 50.135 

Tử vong và nặng xin về (tỷ lệ) 
177 

(0,33%) 

214 

(0,37%) 

267 

(0,46%) 

288 

(0,46%) 

323 

(0,55%) 

 

 1.1.4. Số bệnh nhân nội trú chuyển tuyến điều trị trong 05 năm (2016-

2020) 
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Năm Nội trú Tỷ lệ Ngoại trú Tỷ lệ 

2016 1.457 2,74% 2.840 1,09% 

2017 1.450 2,52% 3.338 1,20% 

2018 1.432 2,44% 3.631 1,33% 

2019 1.516 2,40% 4.305 1,81% 

2020 1.421 2,41% 3.527 1,80% 

 

* Một số loại bệnh chuyển viện nhiều nhất: 

- Ung thư; 

 - Vết thương, ngộ độc và hậu quả của 1 số nguyên nhân bên ngoài; 

 - Bệnh hệ tuần hoàn; 

 - Bệnh nhiễm trùng và ký sinh trùng; 

 - Bệnh hệ tiêu hóa. 

         Số bệnh nhân chuyển tuyến điều trị tăng theo từng năm do chuyển tuyến điều 

trị theo chuyên khoa trong tỉnh và một số các trường hợp do vượt khả năng điều trị 

của bênh viện như: Ung thư, tim mạch và phẫu thuật tim. Số liệu chuyển tuyến 

2020 bắt đầu giảm do bệnh viện đã triển khai được một số kỹ thuật mới. 

 Các kỹ thuật cao đã triển khai tại bệnh viện: 

1. Kỹ thuật chụp cộng hưởng từ (MRI) 

2. Xét nghiệm định lượng virus viêm gan B 

3. Xét nghiệm định lượng virus viêm gan C 

4. Các xét nghiệm xác định marker ung thư 

5. Xét nghiệm định danh kháng thể bất thường 

6. Tán sỏi ngoài cơ thể 

7. Phẫu thuật điều trị kỹ thuật cao (phương pháp Longo) 

8. Phẫu thuật nẹp vít cột sống thắt lưng 

9. Phẫu thuật thay khớp háng bán phần 

10.  Phẫu thuật thay toàn bộ khớp háng 

11.  Phẫu thuật kết hợp xương trên màn hình tăng sáng 

12.  Phẫu thuật nội soi khớp gối 

13.  Phẫu thuật thay toàn bộ khớp gối 
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14.  Phẫu thuật nội soi tái tạo dây chằng 

15.  Phẫu thuật nội soi tái tạo gân 

16.  Phẫu thuật cắt cổ tử cung thắt động mạch hạ vị trong cấp cứu sản khoa 

17.  Phẫu thuật nội soi trong sản phụ khoa 

18.  Phẫu thuật lấy thủy tinh thể ngoài bao, đặt IOL + cắt bè 

19.  Phẫu thuật đục thủy tinh thể bằng phương pháp Phaco 

20.  Phẫu thuật tái tạo hệ thống truyền âm 

21.  Phẫu thuật nội soi cắt bỏ u xơ mạch vòm mũi họng  

22.  Phẫu thuật nối khí quản tận - tận  

23.  Phẫu thuật phục hồi tái tạo dây thần kinh VII 

24.  Phẫu thuật nội soi cắt túi mật, mở OMC lấy sỏi, nối mật - ruột 

25.  Phẫu thuật nội soi điều trị bệnh lý gan mật khác 

26.  Nong động mạch (phổi, chủ, vành…) và đặt stent 

27.  Chụp và nút mạch hóa dầu điều trị ung thư gan nguyên phát (TOCE) 

28.  Đặt máy tạo nhịp vĩnh viễn 

29.  Lọc máu liên tục  

30.  Thăm dò điện sinh lý trong buồng tim 

 

 1.2. Hiện trạng nhân lực, cơ sở vật chất của Khoa gây mê hồi sức: 

 1.2.1. Về cơ sở vật chất 

Khoa Gây mê - Hồi sức (hiện trạng): Diện tích 554 m
2
 với 15 giường bệnh, 

được bố trí 3 phòng mổ; là cơ sở cải tạo của khoa ngoại từ năm 2008 đến nay đã 

xuống cấp. 

Khoa Gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y (mới đầu tư) xây 

dựng với quy mô 5 tầng đã hoàn thành công tác thi công xây dựng, đã được cơ 

quan có thẩm quyền kiểm tra đồng ý nghiệm thu và được nghiệm thu bàn giao đưa 

vào sử dụng từ ngày 17/6/2021.  Khoa Thận nhân tạo, khoa Ngoại tổng hợp (tầng 

1, tầng 2, tầng 3), nhưng khoa Gây mê - Hồi sức (tầng 4, tầng 5) chưa đầu tư phần 

mua sắm trang thiết bị y tế, thiết bị y tế hệ thống nội thất phòng mổ (vách trần 

tường kháng khuẩn), hệ thống khí y tế trung tâm và hệ thống khí sạch nên không 

đảm bảo vận hành để phục vụ công tác phẫu thuật cho bệnh nhân, chưa phát huy 

hết hiệu quả đầu tư của dự án.  

 1.2.2. Về nguồn nhân lực:  

Đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên hiện có của Bệnh viện đảm bảo trình độ 

chuyên môn để tiếp nhận và triển khai ngay công tác vận hành, điều trị, phẫu thuật 

cho bệnh nhân sau khi dự án hoàn thành. 
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Nhân lực khoa Gây mê - Hồi sức hiện nay có tổng cộng 24 người trong đó 

BS: 06, KTV gây mê: 06, Điều dưỡng: 12. Bệnh viện tiếp tục đào tạo nguồn nhân 

lực cả số lượng và chất lượng để đảm bảo phẫu thuật trên 10.000 ca trong năm.  

 1.2.3. Về trang thiết bị y tế 

Hiện tại phòng mổ đang hoạt động, chưa đạt chuẩn các yêu cầu, một số thiết 

bị quá cũ như đèn mổ, bàn mổ; phòng mổ chưa được trang bị hệ thống nội thất 

kháng khuẩn, chưa có hệ thống khí sạch và hệ thống cánh tay đòn trong phòng mổ. 

Danh mục trang thiết bị và dụng cụ hiện có  

STT Tên thiết bị Số lượng 
Ghi 

chú 

1 Bàn mổ 5 2002 

2 Bộ hồi sức ngạt sau sinh 1  

3 Bơm tiêm điện 5  

4 Dao mổ siêu âm 1  

5 Dao mổ ligasure 1  

6 Đèn mổ 5 2002 

7 Hệ thống khoan tai mũi họng 1  

8 Hệ thống nội soi phẫu thuật ổ bụng 2  

9 Hệ thống nội soi tai mũi họng  1  

10 Kính hiển vi phẫu thuật 1  

11 Máy cắt đốt cao tần 4  

12 Máy cắt trĩ 1  

13 Máy gây mê 6  

14 Máy tán sỏi laser 1  

15 Máy tháo lồng 1  

16 Máy giúp thở chức năng cao 2  

17 Máy truyền dịch 2  

18 Máy x-quang c-arm 1  

19 Monitor theo dõi bệnh nhân 15  

20 Toàn bộ dụng cụ phẫu thuật   
 

 1.3. Sự cần thiết đầu tư: 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền Núi Phía Bắc Quảng Nam (Bệnh viện) là 

Bệnh viện Đa khoa hạng II, tuyến tỉnh có nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe cho Nhân 

dân các huyện miền núi, biên giới phía Bắc tỉnh Quảng Nam như: Đại Lộc, Nam 

Giang, Đông Giang, Tây Giang, Phước Sơn và các xã cận kề của huyện Duy 

Xuyên và Thị xã Điện Bàn.  

Trong những năm qua, được sự quan tâm chỉ đạo trực tiếp của Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân, UBND tỉnh, Bộ Y tế, sự ủng hộ của các sở, ban, ngành, với sự nỗ 

lực cố gắng vươn lên của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ngành 

Y tế nói chung và của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam 
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nói riêng, công tác khám bệnh, chữa bệnh được coi trọng từng bước đổi mới và 

chất lượng khám chữa bệnh ngày càng được nâng lên. 

Bệnh viện có đội ngũ cán bộ, Y Bác sĩ có trình độ chuyên môn sâu, không 

ngừng nỗ lực học tập, nghiên cứu khoa học, nâng cao năng lực  chuyên môn với 

mục đích phục vụ bệnh nhân ngày được tốt hơn. Đến nay, Bệnh viện đã tạo được 

lòng tin, có uy tín cao đối với người bệnh đến khám bệnh và điều trị, số bệnh nhân 

đến nằm điều trị nội trú tại đây ngày một tăng và hiện có hơn 1.000 bệnh nhân nằm 

nội trú/ngày.  

Thời gian qua, được sự quan tâm của Bộ Y tế; UBND tỉnh Quảng Nam 

Bệnh viện đã được đầu tư thêm về thiết bị Y tế, cơ sở vật chất. Trong năm 2014, 

Bệnh viện được UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt dự án đầu tư xây dựng tại 

Quyết định số 3448/QĐ-UBND ngày 31/10/2014 đầu tư xây dựng mới các hạng 

mục như: Khoa sản - Nhi; Khoa truyền nhiễm - Lao, Khoa gây mê hồi sức - Ngoại 

tiết niệu - Tiêu hóa - Đông Y, Nhà đại thể, Nhà cầu nối, Máy phát điện dự phòng, 

Hệ thống PCCC với tổng mức đầu tư: 145.992.838.000 đồng được chia ra làm hai 

giai đoạn: 

- Giai đoạn 1: Triển khai đầu tư xây dựng Khoa sản - Nhi, với tổng mức đầu 

tư: 38.947.878.000 đồng, đã đưa vào khai thác sử dụng phục vụ khám chữa bệnh 

cho Nhân dân từ ngày 31 năm 3 năm 2017. 

- Giai đoạn 2: Đầu tư các hạng mục còn lại: Khoa truyền nhiễm - Lao, Nhà 

đại thể, Nhà cầu nối, Khoa gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông Y, 

Nhà đại thể, Nhà  cầu nối, Máy phát điện dự phòng, Hệ thống PCCC với tổng mức 

đầu tư: 96.353.660.000 đồng. 

Trong đó hạng mục: Khoa gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - 

Đông y; Hệ thống PCCC; Máy phát điện dự phòng với tổng mức đầu tư 

53.518.517.000 đồng, Sở Y tế đã tổ chức lựa chọn nhà thầu khởi công công trình 

tháng 2/2020, hiện công trình đã nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng 

(17/6/2021). 

Hạng mục Khoa gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y được 

thiết kế có 07 phòng mổ và Đơn vị chăm sóc đặc biệt (ICU). Do nguồn lực kinh 

phí đầu tư có hạn nên dự án chỉ mới đầu tư phần xây dựng, chưa đầu tư phần mua 

sắm trang thiết bị Y tế nên khi hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì khối 

phòng mổ do chưa được trang bị thiết bị y tế hệ thống nội thất phòng mổ (vách trần 

tường kháng khuẩn) và trang thiết bị phòng mổ đồng bộ, hệ thống khí y tế trung 

tâm và hệ thống khí sạch nên không đảm bảo vận hành để phục vụ công tác phẫu 

thuật cho bệnh nhân, không phát huy hết hiệu quả đầu tư của dự án.  

Để đảm bảo sự hoạt động đồng bộ và đầy đủ trang thiết bị khi đưa hạng mục 

khoa Gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y mới được xây dựng vào 

vận hành, việc đầu tư trang thiết bị y tế là việc làm hết sức cần thiết và cấp bách 

hiện nay, cần được triển khai nhằm tránh tình trạng khối phòng mổ không có đủ 

thiết bị hoạt động gây ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của bệnh viện và hiệu 

quả đầu tư của dự án. Dự án đầu tư đem lại nhiều hiệu quả cho bệnh nhân và nhân 



13 

 

viên y tế trong công tác phẫu thuật và chống nhiễm khuẩn tốt, đảm bảo an toàn cho 

hàng năm trên 10.000 ca phẫu thuật tại bệnh viện. 

 1.4. Các điều kiện để thực hiện đầu tư: 

- Về cơ sở vật chất:  

Hạng mục: Khoa gây mê hồi sức - Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y đã 

hoàn thành công tác thi công xây dựng, đã được cơ quan có thẩm quyền kiểm tra 

đồng ý nghiệm thu và được nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng từ ngày 

17/6/2021. 

- Về nguồn nhân lực: đội ngũ y bác sĩ, kỹ thuật viên hiện có của Bệnh viện 

đảm bảo trình độ chuyên môn để tiếp nhận và triển khai ngay công tác vận hành, 

điều trị, phẫu thuật cho bệnh nhân sau khi dự án hoàn thành. 

 1.5. Đánh giá về sự phù hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định 

của pháp luật về quy hoạch, kế hoạch đầu tư: 

 1.5.1. Sự phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế xã hội 

Dự án phù hợp với những mục tiêu phát triển Y tế trong Quyết định số 

553/QĐ-TTg ngày 15/5/2018 của Thủ tướng Chính phủ về Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. 

Trong quyết định có các nội dung sau: 

“Tăng cường đầu tư, kiện toàn và nâng cao chất lượng y tế; đào tạo, phát 

triển nguồn nhân lực cả về chuyên môn và y đức, từng bước xây dựng ngành y tế 

Quảng Nam phát triển toàn diện, chính quy và hiện đại. Chú trọng củng cố mạng 

lưới y tế cơ sở, nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh sức khỏe ban đầu, 

đổi mới cơ chế đơn vị sự nghiệp y tế theo hướng giao quyền tự chủ, tự chịu trách 

nhiệm về tổ chức, bộ máy, hoạt động chuyên môn; ưu tiên ngân sách nhà nước, 

ngân sách địa phương để đầu tư, nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động của hệ 

thống y tế cơ sở và mạng  lưới y tế; phát triển các lĩnh vực và chuyên ngành để đáp 

ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của dân số đang già hóa và biến đổi dịch tế. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.” 

Dự án sẽ làm giảm sức ép quá tải cho các Bệnh viện tuyến trên. Nhờ đó, 

giảm thiểu chi phí đi lại cho nhân dân trong vùng. Bên cạnh đó còn giảm sức ép 

đối với nhà nước về chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đồng thời mang lại lợi ích 

kinh tế, tiết kiệm được chi phí chữa trị đối với bệnh nhân. 

Dự án sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe cho khu vực dân cư trong khu vực. 

Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu về dịch vụ y tế của người dân: Dự án giúp cho 

ngành y tế phát triển hệ thống y tế trong lĩnh vực điều trị với kỹ thuật công nghệ 

cao đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực. Bệnh viện khi đi vào 

hoạt động sẽ cung cấp cac dịch vụ chăm sóc sức khỏe chất lượng cao, với đội ngũ 

Y bác sĩ có chất lượng. 

 1.5.2. Sự phù hợp với quy hoạch của ngành Y tế 

Dự án phù hợp với mục tiêu cụ thể của Kế hoạch số 2204/KH-UBND ngày 

16/4/2021 của UBND tỉnh Quảng Nam về Kế hoạch thực hiện Chương trình phát 

triển sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025:  
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"Mục tiêu 4: Tiếp tục đầu tư xây mới, nâng cấp, phát triển hạ tầng cơ sở y 

tế theo quy mô giường bệnh, đáp ứng yêu cầu về chuyên môn kỹ thuật và đảm 

bảo môi trường y tế; trang bị máy móc thiết bị y tế cơ bản và nâng cao đáp ứng 

phát triển dịch vụ kỹ thuật chuyên môn khám, chữa bệnh, y tế dự phòng; đầu tư 

hạ tầng kỹ thuật và phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin đáp ứng phát triển 

y tế số." 

Dự án đầu tư Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, 

hạng mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, 

Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, 

đưa khu mổ của Khoa Gây mê hồi sức hoạt động kịp thời, giúp tăng thêm số lượng 

phòng mổ và trang thiết bị cần thiết, giúp tăng thêm số lượng ca phẫu thuật, từ đó 

rút ngắn thời gian chờ phẫu thuật của rất nhiều bệnh nhân đang chờ mổ. Từ đó tạo 

điều kiện cho việc phục vụ tốt hơn cho việc khám chữa bệnh cho người dân, giúp 

người dân có thể tiếp cận các công nghệ thiết bị hiện đại, rút ngắn thời gian chờ 

đợi, tăng sự hài lòng của người bệnh, phát huy tối đa hiệu quả của dự án đầu tư xây 

dựng. 

 2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm, phạm vi đầu tư: 

 2.1. Mục tiêu: 

- Mục tiêu chung:  

Xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam thành 

bệnh viện đa chuyên ngành đạt tiêu chuẩn Bệnh viện đa khoa hạng I cơ cấu 1.200 

gường bệnh theo hướng hiện đại và bền vững, có cơ sở vật chất khang trang, trang 

thiết bị hiện đại đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong hoạt động chuyên môn của 

bệnh viện. Phát triển các dịch vụ y tế theo hướng chuyên sâu, nhằm tạo cơ hội cho 

mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lượng ngày càng cao. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị y tế, nội thất phòng mổ nhằm đảm 

bảo phòng mổ là không gian vô khuẩn theo tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế, đảm 

bảo tính tiên tiến hiện đại, phù hợp với nhu cầu, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 

đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế cho Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Miền núi phía Bắc Quảng Nam để kịp thời đưa các phòng mổ thuộc Khoa Gây mê 

hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y  vào hoạt động, đáp ứng nhu cầu về 

điệu kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân trong địa 

bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 

 2.2. Quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tư: 

 2.2.1 Địa điểm và phạm vi đầu tư: 

a) Địa điểm đầu tư: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng 

Nam, Số 107 Quang Trung, Thị trấn Ái Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

b) Phạm vi đầu tư:  

Đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế như hệ thống thiết bị nội thất phòng mổ 

(vách, trần, tường, nền) và các thiết bị phòng mổ, hệ thống khí sạchvà khí y tế 

trung tâm, sử dụng các vật liệu tiêu chuẩn trong y tế, đáp ứng các tiêu chí an toàn, 
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chống tĩnh điện, kháng khuẩn, kháng cháy, chống cháy lan và chịu nhiệt tốt, chống 

trơn trượt, chống mài mòn, độ bền cao, chịu được hóa chất khi tẩy rửa vệ sinh 

phòng mổ nhằm đảm bảo phòng mổ là không gian vô khuẩn theo tiêu chuẩn quy 

định của Bộ Y tế. 

 2.2.2 Quy mô đầu tư: 

 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đầu 

tư 

I 

Hệ thống thiết bị nội thất phòng mổ (hệ thống panel vách thép,trần 

thép kháng khuẩn, sàn vinyl kháng khuẩn và thiết bị đồng bộ cho 

phòng mổ chuẩn), gồm: 

Hệ 

thống 
7 

1 Nội thất Phòng mổ nhiễm (Phòng mổ số 7 diện tích sàn 28 m2) 
Hệ 

thống 
1 

1.1 
 Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống hoá 

chất Bề mặt chống vi sinh phát triển 
m2 55,28 

1.2 
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống 

hoá chất 
m2 26 

1.3 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động  Bộ 1 

1.4 Cửa mở tay (không chì) Bộ 1 

1.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch  Bộ 1 

1.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 1 

1.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 1 

1.8 Sàn Vinyl m2 28,4 

1.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 1 

1.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 1 

1.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  Bộ 1 

1.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 1 

1.13 
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp với phòng mổ áp lực dương, 

áp lực âm 
Bộ 1 

2 
Nội thất Phòng mổ vô khuẩn nhỏ (Phòng mổ số 3,4,5,6 diện tích sàn 41,4 

m2) 

Hệ 

thống 
4 

2.1 
 Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống hoá 

chất Bề mặt chống vi sinh phát triển 
m2 269,92 

2.2 
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống 

hoá chất 
m2 65 

2.3 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động  Bộ 4 

2.4 Cửa mở tay (không chì) Bộ 4 

2.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch  Bộ 4 

2.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 4 

2.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 4 

2.8 Sàn Vinyl m2 165,6 

2.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 4 

2.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 4 

2.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  Bộ 4 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đầu 

tư 

2.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 4 

2.13 
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp với phòng mổ áp lực dương, 

áp lực âm 
Bộ 4 

3 Nội thất Phòng mổ vô khuẩn lớn (Phòng mổ số 1 diện tích sàn 45,3 m2) 
Hệ 

thống 
1 

3.1 
Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống hoá 

chất Bề mặt chống vi sinh phát triển 
m2 70,53 

3.2 
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống 

hoá chất 
m2 35 

3.3 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động  Bộ 2 

3.4 Cửa mở tay (không chì) Bộ 2 

3.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch  Bộ 2 

3.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 2 

3.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 2 

3.8 Sàn Vinyl m2 45,3 

3.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 2 

3.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 2 

3.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  Bộ 2 

3.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 2 

3.13 
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp với phòng mổ áp lực dương, 

áp lực âm 
Bộ 2 

4 
Nội thất Phòng mổ vô khuẩn lớn (Phòng mổ số 2 diện tích sàn 45,3 m2) 

(Phòng mổ chì) 

Hệ 

thống 
1 

4.1 
Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống hoá 

chất Bề mặt chống vi sinh phát triển 
m2 70,53 

4.2 
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện kháng khuẩn , bề mặt chống 

hoá chất 
m2 35 

4.3 Cửa chính phòng mổ có chì, trượt tự động  Bộ 2 

4.4 Cửa mở tay (có chì) Bộ 2 

4.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch  Bộ 2 

4.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 2 

4.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 2 

4.8 Sàn Vinyl m2 45,3 

4.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 2 

4.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 2 

4.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  Bộ 2 

4.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 2 

4.13 
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp với phòng mổ áp lực dương, 

áp lực âm 
Bộ 2 

4.14 Ốp chì tấm dày 3mm chống phóng xạ cho nền, tường trần (Pb >99%) m2 209,5 

5 Sàn hành lang sạch m2 87,3 

II Đèn mổ treo trần 02 nhánh Cái 5 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đầu 

tư 

III Đèn mổ treo trần 03 nhánh có gắn camera và màn hình chuyên dụng Cái 2 

IV Bồn rửa tay phẫu thuật 02 vòi tự động Cái 4 

V Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho thiết bị 
Hệ 

thống 
7 

VI Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa ≥ 500 lít Cái 1 

VII Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Cái 1 

VIII Hệ thống khí y tế trung tâm 
Hệ 

thống 
1 

1 Hệ thống khí oxy 
Hệ 

thống 
1 

1.1 Bộ chuyển đổi tự động và điều áp nguồn  Bộ 1 

1.2 Bộ Kit Gas Oxygen  Bộ 1 

1.3 Dàn thanh góp (tối thiểu 2x10 chai) và đầu kết nối chai khí Bộ 1 

2 Hệ thống khí CO2 
Hệ 

thống 
1 

2.1 Bộ chuyển đổi tự động và điều áp nguồn  Bộ 1 

2.2 Bộ Kit Gas CO2 Bộ 1 

2.3 Dàn thanh góp (tối thiểu 2x4 chai) và đầu kết nối chai khí Bộ 1 

3 Hệ thống hút chân không 
Hệ 

thống 
1 

3.1 Máy hút Máy 3 

3.2 Bình tích chân không 2.000 lít Bình 1 

3.3 Hệ thống lọc khuẩn Bộ 1 

3.4 Bộ điều khiển  Bộ 1 

4 Hệ thống khí nén 
Hệ 

thống 
1 

4.1 Máy nén Máy 3 

4.2 Bình tích áp 2.000 lít Bình 1 

4.3 Hệ thống xử lý không khí Bộ 1 

4.4 Bộ điều khiển  Bộ 1 

5 Máy hút khí thải gây mê Máy 1 

6 Hệ thống báo động khu vực 
Hệ 

thống 
1 

7 Thiết bị ngoại vi Bộ 1 

7.1 Thiết bị ngoại vi oxy và CO2     

7.1.1 Lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm Bộ 50 

7.1.2 Đầu nối oxy Cái 20 

7.1.3 Đầu nối CO2 Cái 7 

7.2 Thiết bị ngoại vi khí nén Bộ 1 

7.2.1 Đầu nối khí nén 4 bar Cái 40 

7.2.2 Đầu nối khí nén 8 bar  Cái 7 

7.2.3 Đầu  nối Agss + dây nối Bộ 7 
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STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 

đầu 

tư 

7.3 Thiết bị ngoại vi dùng cho hệ thống hút Bộ 1 

7.3.1 
Phòng thủ thuật, phòng bệnh (gồm  Điều áp vacuum loại 0 - 1000mbar 

và 01 bình 2.000 ml) 
Bộ 20 

7.3.2 
Phòng thủ thuật, phòng bệnh (gồm  Điều áp vacuum loại 0 - 1000mbar 

và 02 bình 4.000 ml) 
Bộ 7 

8 Ngõ ra khí các loại Bộ 8 

9 Hộp kỹ thuật đầu giường Bộ 30 

IX Hệ thống khí sạch khối phòng mổ và hàng lang sạch 
Hệ 

thống 
1 

1 Phần thiết bị gắn liền trong phòng mổ Bộ 1 

1.1 Đồng hồ chênh áp thay lọc Hepa (Dải đo: 0-500 Pa) Bộ 1 

1.2 Đồng hồ chênh áp phòng (Dải đo: 0-60 Pa) Bộ 8 

1.3 Đồng hồ chênh áp phòng (Dải đo: (-30)-(30) Pa) Bộ 1 

1.4 Van xả áp  Bộ 9 

2 Phần điều hòa không khí và thông gió     

2.1 Bộ xử lý không khí AHU Bộ 8 

2.1.1 Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ vô khuẩn lớn (phòng số 1,2) Bộ 2 

2.1.2 Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ vô khuẩn nhỏ (phòng số 3,4,5,6) Bộ 4 

2.1.3 Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ nhiễm (phòng số 7) Bộ 1 

2.1.4 Bộ xử lý không khí AHU hành lang sạch Bộ 1 

2.1.5 Sàn đỡ AHU Bộ 8 

2.2 Hệ thống cấp khí sạch HFU 
Hệ 

thống 
1 

2.2.1 Bộ điều hướng cấp khí sạch phòng mổ Laminar Flow Bộ 7 

2.2.2 Hệ thống cấp khí sạch HFU phòng mổ 
Hệ 

thống 
7 

2.2.3 Hệ thống cấp khí sạch HFU hành lang sạch 
Hệ 

thống 
1 

2.2.4 Bộ quạt Hút thải tạo áp âm Bộ 1 

2.2.5 Hộp cấp hồi Bộ 1 

3 Hệ thống điện 
Hệ 

thống 
1 

3.1 Tủ Tổng thiết bị cho 7 phòng mổ Tủ 1 

3.2 Tủ điện phòng mổ Tủ 7 

3.3 Tủ điện AHU phòng mổ 01,02,03,04 Tủ 1 

3.4 Tủ điện AHU phòng mổ 05,06,07, Hành lang sạch Tủ 1 
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 3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân 

đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để 

thực hiện dự án: 

 3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư: 

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ ngày 26/6/2014 quy định chi tiết 

thi hành một số điều của luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu.  

- Thông tư số 02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 của Bộ Lao động - 

Thương binh xã hội về việc quy định mức lương đối với chuyên gia tư vấn trong 

nước làm cơ sở dự toán gói thầu cung cấp dịch vụ tư vấn áp dụng hình thức hợp 

đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 209/2016/TT-BTC ngày 10/11/2016 của Bộ Tài Chính quy 

định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định dự án đầu tư xây 

dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

- Thông tư số 10/2020/TT-BTC ngày 20/02/2020 của Bộ Tài Chính quy định 

về quyết toán dự án hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước. 

 - Các báo giá tham khảo; 

 3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

Tổng mức đầu tư: 69.000.000.000 đồng.  

Trong đó:  

+ Chi phí thiết bị    :   67.607.800.000 đồng. 

 + Chi phí QLDA    :        453.255.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư   :        619.410.000 đồng. 

+ Chi phí khác    :        291.447.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng   :          28.088.000 đồng. 

 3.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công 

và việc huy động các nguồn vốn, nguồn lực khác để thực hiện dự án: 

- Cơ cấu nguồn vốn: Vốn ngân sách tỉnh 100% 

- Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công và việc huy động các nguồn vốn, 

nguồn lực khác để thực hiện dự án: Theo kế hoạch trung hạn 2021-2025 và dự kiến 

kế hoạch vốn năm 2022 được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 56/NQ-

HĐND ngày 22/7/2021, dự kiến vốn bố trí cho dự án là 69 tỷ đồng. 

 4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí 

vốn phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo 

thứ tự ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả 

 4.1. Dự kiến tiến độ thực hiện: 

 a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:  

 - Tháng 10-11/2021: Lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình 

thẩm định và phê duyệt chủ trương đầu tư. 
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 - Tháng 12/2021: Lập Báo cáo nghiên cứu khả thi, trình thẩm định và phê 

duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi. 

 b. Giai đoạn thực hiện đầu tư:  

 - Tháng 01/2022: Trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu.  

 - Tháng 02/2022- 03/2022: Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu. 

 - Tháng 03-09/2022: Cung cấp và lắp đặt thiết bị. 

 c. Giai đoạn kết thúc đầu tư:  

 - Tháng 09/2022: Bàn giao thiết bị đưa vào vận hành sử dụng. 

 - Tháng 10/2022: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án. 

 - Tháng 11/2022 – 01/2023: Quyết toán dự án, Thanh toán nợ khối lượng 

còn lại sau quyết toán (nếu có). 

 4.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn: 

 

 

 

 

 

 

 

 5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí 

vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

 5.1. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện :  

 

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

 HIỆU 
DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ  

I CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB 
  

67.607.800.000  

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN GQLDA Bảng tính 453.255.000  

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GTV k1+…+k5 619.410.000  

1 
Chi phí Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư 
k1 Hợp đồng 19.000.000 

2 Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi k2 Bảng tính 75.543.000 

3 Chi phí thẩm định giá thiết bị k3 GTBTT * 0,2%*1,1 141.654.000 

4 Chi phí lập HSMT thiết bị k4 Bảng tính   145.585.000 

5 Chi phí giám sát thi công lắp đặt thiết bị k5 Bảng tính   237.628.000 

IV CHI PHÍ KHÁC GK k1+…+k3 291.447.000 

1 Chi phí kiểm toán k1 GTC * 0,715% * 1,1 * 0,7 217.886.000 

2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn k2 GTC * 0,455%* 0,7 * 0,5 63.321.000 

3 Lệ phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi k3 GTC * 0,0145% * 1,0 10.240.000 

STT Năm Nguồn vốn NSĐP 
Nguồn vốn 

khác 

1 Năm 2022 40.000.000.000 0 

2 Năm 2023 29.000.000.000 0 

 Tổng cộng 69.000.000.000 0 
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TT HẠNG MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

 HIỆU 
DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ  

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG  GDP   28.088.000  

  TỔNG CỘNG GTC GTB+GQLDA+GK+GDP  69.000.000.000  

 

 5.2. chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành: 

- Chi phí điện nước: Chi phí điện, nước sử dụng từ nguồn chi hoạt động 

thường xuyên của bệnh viện 

- Chi phí bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo quy định hiện 

hành của nhà nước và hợp đồng cung cấp thiết bị đã ký kết của dự án. 

 6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội; xác định sơ 

bộ hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội: 

 6.1. Tác động về môi trường, xã hội: 

- Mục tiêu của dự án là mua sắm trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa 

khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam nên không gây ảnh hưởng tác động đến 

môi trường xung quanh. 

- Việc đầu tư mua sắm mới các trang thiết bị y tế, nội thất phòng mổ, đảm 

bảo tính tiên tiến hiện đại, phù hợp với nhu cầu, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ, 

đáp ứng các tiêu chuẩn quy định của Bộ Y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực miền 

núi phía bắc Quảng Nam sẽ kịp thời đưa các phòng mổ vào hoạt động, đáp ứng 

nhu cầu về điệu kiện cơ sở vật chất đủ điều kiện chăm sóc sức khỏe cho nhân dân 

trong địa bàn tỉnh và các tỉnh lân cận. 

 6.2. Hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội: 

- Dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, hạng 

mục: Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại 

tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y  góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đưa khu 

mổ của v vào hoạt động kịp thời, tạo điều kiện cho việc phục vụ tốt hơn cho việc 

khám chữa bệnh cho người dân, giúp người dân có thể tiếp cận các công nghệ thiết 

bị hiện đại, rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng sự hài lòng của người bệnh, phát huy 

tối đa hiệu quả của dự án đầu tư xây dựng. 

- Đáp ứng được nhu cầu xây dựng Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi 

phía Bắc Quảng Nam thành bệnh viện đa chuyên ngành đạt tiêu chuẩn Bệnh viện 

đa khoa hạng I cơ cấu 1.200 gường bệnh theo hướng hiện đại và bền vững, có cơ 

sở vật chất khang trang, trang thiết bị hiện đại đảm bảo tính hệ thống, liên tục trong 

hoạt động chuyên môn của bệnh viện. Phát triển các dịch vụ y tế theo hướng 

chuyên sâu, nhằm tạo cơ hội cho mọi người dân được tiếp cận với các dịch vụ y tế 

có chất lượng ngày càng cao. 

- Phát huy tối đa hiệu quả của việc đầu tư xây dựng hạng mục Khoa Gây mê 

hồi sức, Ngoại tiết niệu - Tiêu hóa - Đông y. 
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 7. Giải pháp tổ chức thực hiện: 

 7.1. Phương thức thực hiện: 

Cơ quan quản lý khai thác sử dụng: Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi 

phía Bắc Quảng Nam. 

- Hình thức quản lý dự án: Thuê tư vấn quản lý dự án. 

 7.2. Phương án quản lý, khai thác sử dụng: 

Bệnh viện Đa khoa khu vực Miền núi phía Bắc Quảng Nam có trách nhiệm: 

+ Quản lý, tổ chức thực hiện từ giai đoạn chuẩn bị đầu tư, thực hiện đầu tư 

và kết thúc đầu tư. 

+ Tổ chức thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị theo quy định. 

+ Chuẩn bị nhân lực tiếp quản trang thiết bị, phối hợp giám sát lắp đặt, nhận 

chuyển giao kỹ thuật. 

+ Chuẩn bị cơ sở hạ tầng kỹ thuật phù hợp để tiếp quản, vận hành khai thác 

trang thiết bị (mặt bằng, điện, nước cấp, nước thải, an toàn điện, cháy nổ …). 

+ Xây dựng lý lịch máy, qui trình vận hành, bảo quản, bảo trì cho từng thiết 

bị. 

+ Có kế hoạch mua sắm phù hợp cho hóa chất - vật tư tiêu hao sử dụng cho 

thiết bị mới được mua sắm. 

III. Kết luận và kiến nghị: 

 Sở Y tế Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía bắc Quảng Nam, hạng mục: 

Hệ thống nội thất, trang thiết bị phòng mổ tại Khoa Gây mê hồi sức, Ngoại tiết 

niệu - Tiêu hóa - Đông y nhằm sớm triển khai thực hiện các bước tiếp theo sớm 

đầu tư dự án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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PHỤ LỤC 01: BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 
Đơn vị tính: triệu đồng 

ST

T 
TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢ

NG 

ĐƠN GIÁ/ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC THIẾT BỊ Y 

TẾ TUẤN HÀ 

CÔNG TY TNHH 

TMDV-SX 

VICTORY 

MEDICAL 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 

VIỆT NAM 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền Đơn giá 

Thành 

tiền 

 TỔNG CỘNG    68.793,325  68.763,022  68.417,8  67.607,8 

1 

Hệ thống thiết bị nội thất 

phòng mổ (hệ thống panel 

vách thép,trần thép kháng 

khuẩn, sàn vinyl kháng 

khuẩn và thiết bị đồng bộ 

cho phòng mổ chuẩn), 

gồm: 

Hệ 

thống 
7  24.797,025  24.623,422  24.175,2 

 

24.175,2 

1.1 

Nội thất Phòng mổ nhiễm 

(Phòng mổ số 7 diện tích 

sàn 28 m2) 

Hệ 

thống 
1 3.179 3.179 3.100 3.100 3.026 3.026 3.026 3.026 

1.2 

Nội thất Phòng mổ vô 

khuẩn nhỏ (Phòng mổ số 

3,4,5,6 diện tích sàn 41,4 

m2) 

Hệ 

thống 
4 3.358 13.432 3.358 13.432 3.300 13.200 3.300 13.200 

1.3 

Nội thất Phòng mổ vô 

khuẩn lớn (Phòng mổ số 1 

diện tích sàn 45,3 m2) 

Hệ 

thống 
1 3.525 3.525 3.480 3.480 3.400 3.400 3.400 3.400 

1.4 

Nội thất Phòng mổ vô 

khuẩn lớn (Phòng mổ số 2 

diện tích sàn 45,3 m2) 

(Phòng mổ chì) 

Hệ 

thống 
1 4.290 4.290 4.250 4.250 4.200 4.200 4.200 4.200 

1.5 Sàn hành lang sạch m2 87,3 4,25 371,025 4,14 361,422 4 349,2 4 349,2 

2 Đèn mổ treo trần 02 Cái 5 900 4.500 925 4.625 937 4.685 900 4.500 
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ST

T 
TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢ

NG 

ĐƠN GIÁ/ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 

CÔNG TY CỔ PHẦN 

DƯỢC THIẾT BỊ Y 

TẾ TUẤN HÀ 

CÔNG TY TNHH 

TMDV-SX 

VICTORY 

MEDICAL 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN THIẾT BỊ 

VÀ DỊCH VỤ Y TẾ 

VIỆT NAM 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền Đơn giá 

Thành 

tiền 

nhánh 

3 

Đèn mổ treo trần 03 

nhánh có gắn camera và 

màn hình chuyên dụng 

Cái 2 1.500 3.000 1.530 3.060 1.590 3.180 1.500 3.000 

4 
Bồn rửa tay phẫu thuật 02 

vòi tự động 
Cái 4 324,5 1.298 354 1.416 354,5 1.418 324,5 1.298 

5 

Hệ thống cánh tay treo 

trần cung cấp khí và điện 

cho thiết bị 

Hệ 

thống 
7 650 4.550 681 4.767 673 4.711 650 4.550 

6 
Máy hấp tiệt trùng nhiệt 

độ cao 2 cửa ≥ 500 lít 
Cái 1 4.315 4.315 4.000 4.000 4.114 4.114 4.000 4.000 

7 
Máy rửa dụng cụ bằng 

siêu âm 
Cái 1 352 352 340 340 361 361 340 340 

8 
Hệ thống khí y tế trung 

tâm 

Hệ 

thống 
1 10.598,3 10.598,3 10.448,6 10.448,6 10.477,6 10.477,6 10.448,6 10.448,6 

9 

Hệ thống khí sạch khối 

phòng mổ và hàng lang 

sạch 

Hệ 

thống 
1 15.383 15.383 15.483 15.483 15.296 15.296 15.296 15.296 

 



Đ.vị tính: đồng

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ
KÝ

 HIỆU

CHI PHÍ 

TRƯỚC THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG

CHI PHÍ SAU 

THUẾ
GHI CHÚ

I CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB 64.388.380.952 3.219.419.048 67.607.800.000

1

Hệ thống thiết bị nội thất phòng mổ (hệ thống

panel vách thép,trần thép kháng khuẩn, sàn

vinyl kháng khuẩn và thiết bị đồng bộ cho

phòng mổ chuẩn)

GTB1 23.024.000.000 1.151.200.000 24.175.200.000

2 Đèn mổ treo trần 02 nhánh GTB2 4.285.714.286 214.285.714 4.500.000.000

3
Đèn mổ treo trần 03 nhánh có gắn camera và

màn hình chuyên dụng
GTB3 2.857.142.857 142.857.143 3.000.000.000

4 Bồn rửa tay phẫu thuật 02 vòi tự động GTB4 1.236.190.476 61.809.524 1.298.000.000

5
Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và

điện cho thiết bị
GTB5 4.333.333.333 216.666.667 4.550.000.000

6 Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa ≥ 500 lít GTB6 3.809.523.810 190.476.190 4.000.000.000

7 Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm GTB7 323.809.524 16.190.476 340.000.000

8 Hệ thống khí y tế trung tâm GTB8 9.951.047.619 497.552.381 10.448.600.000

9
Hệ thống khí sạch khối phòng mổ và hàng lang

sạch
GTB9 14.567.619.048 728.380.952 15.296.000.000

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN GQLDA 453.255.000

III CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG GTV 619.410.000

1 Lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư k1 19.000.000

2 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi k2 75.543.000

3 Chi phí thẩm định giá thiết bị k3 GTBTT *0,2%*1,1 141.654.000
Biểu phí của đơn 

vị tư vấn

4 Chi phí lập HS mời thầu TB, đánh giá HSDT k4 145.585.000

5 Chi phí giám sát lắp đặt TB k5 237.628.000

IV CHI PHÍ KHÁC GK 291.447.000

Báo giá

Báo giá

k1+…+k3

Bảng tính

Bảng tính

Hợp đồng

Báo giá

Báo giá

BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƯ

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT 

BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH

Báo giá

Báo giá

Báo giá

k1+…+k5

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG PHỐ XANH

Báo giá

Bảng tính

Báo giá

Bảng tính

Báo giá



TT HẠNG MỤC CHI PHÍ
KÝ

 HIỆU

CHI PHÍ 

TRƯỚC THUẾ

THUẾ GIÁ TRỊ 

GIA TĂNG

CHI PHÍ SAU 

THUẾ
GHI CHÚDIỄN GIẢI CÁCH TÍNH

1 Chi phí kiểm toán k1 GTC *0,715%*0,7*1,1 217.886.000
TT số 10/2020TT-

BTC

2 Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết toán vốn k2 GTC *0,455%*50%*0,7 63.321.000
TT số 

64/2018/TT-BTC

3 Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi k3 GTC x 0,0145% 10.240.000
TT số 

209/2016/TT-BTC

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG GDP 28.088.000

VI TỔNG GIÁ TRỊ DỰ TOÁN GTC 69.000.000.000

Bằng chữ: 

GTB+GQLDA+GK+GDP

Sáu mươi chín tỷ đồng

GDP1



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá (đã bao 

gồm thuế, phí)
Thành tiền Ghi chú

I

Hệ thống thiết bị nội thất phòng mổ (hệ

thống panel vách thép,trần thép kháng

khuẩn, sàn vinyl kháng khuẩn và thiết bị

đồng bộ cho phòng mổ chuẩn), gồm:

Hệ thống 7 24.175.200.000

1
Nội thất Phòng mổ nhiễm (Phòng mổ số 7 diện

tích sàn 28 m2)
Hệ thống 1 3.026.000.000 3.026.000.000

1.2

Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng

khuẩn , bề mặt chống hoá chất Bề mặt chống

vi sinh phát triển

m2 55,28

1.3
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện

kháng khuẩn , bề mặt chống hoá chất
m2 26

1.4 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động Bộ 1

1.5 Cửa mở tay (không chì) Bộ 1

1.6 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch Bộ 1

1.7 Hộp xem film X-Quang Bộ 1

1.8 Đồng hồ phòng mổ Bộ 1

1.9 Sàn Vinyl m2 28,4

1.10 Bảng điều khiển tập trung Bộ 1

1.11 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 1

1.12 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ Bộ 1

1.13 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 1

1.14
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp

với phòng mổ áp lực dương, áp lực âm
Bộ 1

2
Nội thất Phòng mổ vô khuẩn nhỏ (Phòng mổ

số 3,4,5,6 diện tích sàn 41,4 m2)
Hệ thống 4 3.300.000.000 13.200.000.000

2.1

Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng

khuẩn , bề mặt chống hoá chất Bề mặt chống

vi sinh phát triển

m2 269,92

2.2
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện

kháng khuẩn , bề mặt chống hoá chất
m2 65

2.3 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động Bộ 4

2.4 Cửa mở tay (không chì) Bộ 4

2.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch Bộ 4

2.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 4

2.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 4

2.8 Sàn Vinyl m2 165,6

2.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 4

2.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 4

2.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ Bộ 4

2.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 4

2.13
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp

với phòng mổ áp lực dương, áp lực âm
Bộ 4

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: HỆ 

THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - 

TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

BẢNG KHÁI TOÁN KINH PHÍ THIẾT BỊ Y TẾ 

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG PHỐ XANH



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá (đã bao 

gồm thuế, phí)
Thành tiền Ghi chú

3
Nội thất Phòng mổ vô khuẩn lớn (Phòng mổ số

1 diện tích sàn 45,3 m2)
Hệ thống 1 3.400.000.000 3.400.000.000

3.1

Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng

khuẩn , bề mặt chống hoá chất Bề mặt chống

vi sinh phát triển

m2 70,53

3.2
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện

kháng khuẩn , bề mặt chống hoá chất
m2 35

3.3 Cửa chính phòng mổ không chì, trượt tự động Bộ 2

3.4 Cửa mở tay (không chì) Bộ 2

3.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch Bộ 2

3.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 2

3.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 2

3.8 Sàn Vinyl m2 45,3

3.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 2

3.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 2

3.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ Bộ 2

3.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 2

3.13
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp

với phòng mổ áp lực dương, áp lực âm
Bộ 2

4
Nội thất Phòng mổ vô khuẩn lớn (Phòng mổ

số 2 diện tích sàn 45,3 m2) (Phòng mổ chì)
Hệ thống 1 4.200.000.000 4.200.000.000

4.1

Panel vách thép mạ kẽm, sơn tĩnh điện kháng

khuẩn , bề mặt chống hoá chất Bề mặt chống

vi sinh phát triển

m2 70,53

4.2
Panel trần thép nhúng kẽm, sơn tĩnh điện

kháng khuẩn , bề mặt chống hoá chất
m2 35

4.3 Cửa chính phòng mổ có chì, trượt tự động Bộ 2

4.4 Cửa mở tay (có chì) Bộ 2

4.5 Đèn chiếu sáng chuyên dụng cho phòng sạch Bộ 2

4.6 Hộp xem film X-Quang Bộ 2

4.7 Đồng hồ phòng mổ Bộ 2

4.8 Sàn Vinyl m2 45,3

4.9 Bảng điều khiển tập trung Bộ 2

4.10 Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tường Bộ 2

4.11 Ổ cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ Bộ 2

4.12 Tủ biến áp cách ly y tế 10kVA Bộ 2

4.13
Tủ dụng cụ âm tường chuyên dụng phù hợp

với phòng mổ áp lực dương, áp lực âm
Bộ 2

4.14
Ốp chì tấm dày 3mm chống phóng xạ cho nền,

tường trần (Pb >99%)
m2 209,5

5 Sàn hành lang sạch m2 87,3 4.000.000 349.200.000

II Đèn mổ treo trần 02 nhánh Cái 5 900.000.000 4.500.000.000

III
Đèn mổ treo trần 03 nhánh có gắn camera

và màn hình chuyên dụng
Cái 2 1.500.000.000 3.000.000.000

IV Bồn rửa tay phẫu thuật 02 vòi tự động Cái 4 324.500.000 1.298.000.000

V
Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và

điện cho thiết bị
Hệ thống 7 650.000.000 4.550.000.000

VI
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ cao 2 cửa ≥ 500

lít
Cái 1 4.000.000.000 4.000.000.000

VII Máy rửa dụng cụ bằng siêu âm Cái 1 340.000.000 340.000.000

VIII Hệ thống khí y tế trung tâm Hệ thống 1 10.448.600.000 10.448.600.000

1 Hệ thống khí oxy Hệ thống 1

1.1 Bộ chuyển đổi tự động và điều áp nguồn Bộ 1

1.2 Bộ Kit Gas Oxygen Bộ 1



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá (đã bao 

gồm thuế, phí)
Thành tiền Ghi chú

1.3
Dàn thanh góp (tối thiểu 2x10 chai) và đầu kết

nối chai khí
Bộ 1

2 Hệ thống khí CO2 Hệ thống 1

2.1 Bộ chuyển đổi tự động và điều áp nguồn Bộ 1

2.2 Bộ Kit Gas CO2 Bộ 1

2.3
Dàn thanh góp (tối thiểu 2x4 chai) và đầu kết

nối chai khí
Bộ 1

3 Hệ thống hút chân không Hệ thống 1

3.1 Máy hút Máy 3

3.2 Bình tích chân không 2.000 lít Bình 1

3.3 Hệ thống lọc khuẩn Bộ 1

3.4 Bộ điều khiển Bộ 1

4 Hệ thống khí nén Hệ thống 1

4.1 Máy nén Máy 3

4.2 Bình tích áp 2.000 lít Bình 1

4.3 Hệ thống xử lý không khí Bộ 1

4.4 Bộ điều khiển Bộ 1

5 Máy hút khí thải gây mê Máy 1

6 Hệ thống báo động khu vực Hệ thống 1

7 Thiết bị ngoại vi Bộ 1

7.1 Thiết bị ngoại vi oxy và CO2

7.1.1 Lưu lượng kế oxy và bình tạo ẩm Bộ 50

7.1.2 Đầu nối oxy Cái 20

7.1.3 Đầu nối CO2 Cái 7

7.2 Thiết bị ngoại vi khí nén Bộ 1

7.2.1 Đầu nối khí nén 4 bar Cái 40

7.2.2 Đầu nối khí nén 8 bar Cái 7

7.2.3 Đầu  nối Agss + dây nối Bộ 7

7.3 Thiết bị ngoại vi dùng cho hệ thống hút Bộ 1

7.3.1

Phòng thủ thuật, phòng bệnh (gồm Điều áp

vacuum loại 0 - 1000mbar và 01 bình 2.000

ml)

Bộ 20

7.3.2

Phòng thủ thuật, phòng bệnh (gồm Điều áp

vacuum loại 0 - 1000mbar và 02 bình 4.000

ml)

Bộ 7

8 Ngõ ra khí các loại Bộ 8

9 Hộp kỹ thuật đầu giường Bộ 30

IX
Hệ thống khí sạch khối phòng mổ và hàng

lang sạch
Hệ thống 1 15.296.000.000 15.296.000.000

1 Phần thiết bị gắn liền trong phòng mổ Bộ 1

1.1
Đồng hồ chênh áp thay lọc Hepa (Dải đo: 0-

500 Pa)
Bộ 1

1.2 Đồng hồ chênh áp phòng (Dải đo: 0-60 Pa) Bộ 8

1.3
Đồng hồ chênh áp phòng (Dải đo: (-30)-(30)

Pa)
Bộ 1

1.4 Van xả áp Bộ 9

2 Phần điều hòa không khí và thông gió

2.1 Bộ xử lý không khí AHU Bộ 8

2.1.1
Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ vô khuẩn

lớn (phòng số 1,2)
Bộ 2

2.1.2
Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ vô khuẩn

nhỏ (phòng số 3,4,5,6)
Bộ 4

2.1.3
Bộ xử lý không khí AHU phòng mổ nhiễm

(phòng số 7)
Bộ 1

2.1.4 Bộ xử lý không khí AHU hành lang sạch Bộ 1

2.1.5 Sàn đỡ AHU Bộ 8

2.2 Hệ thống cấp khí sạch HFU Hệ thống 1

2.2.1
Bộ điều hướng cấp khí sạch phòng mổ

Laminar Flow
Bộ 7



STT Tên thiết bị Đơn vị tính Số lượng
Đơn giá (đã bao 

gồm thuế, phí)
Thành tiền Ghi chú

2.2.2 Hệ thống cấp khí sạch HFU phòng mổ Hệ thống 7

2.2.3 Hệ thống cấp khí sạch HFU hành lang sạch Hệ thống 1

2.2.4 Bộ quạt Hút thải tạo áp âm Bộ 1

2.2.5 Hộp cấp hồi Bộ 1

3 Hệ thống điện Hệ thống 1

3.1 Tủ Tổng thiết bị cho 7 phòng mổ Tủ 1

3.2 Tủ điện phòng mổ Tủ 7

3.3 Tủ điện AHU phòng mổ 01,02,03,04 Tủ 1

3.4
Tủ điện AHU phòng mổ 05,06,07, Hành lang

sạch
Tủ 1

67.607.800.000CỘNG



STT Hạng mục Diễn giải
Giá trị 

(đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Bảng tính 45.000.000 Ccg

2 Chi phí xã hội 21,5% x Ccg 9.675.000 Cxh

3 Chi phí quản lý chung 20% x Ccg 9.000.000 Cql

4 Chi phí khác Bảng tính 5.000.000 Ck

5 Thuế Giá trị gia tăng 10% x (Ccg+Cxh+Cql+Ck) 6.868.000 VAT

7 TỔNG CỘNG Ccg+Cxh+Cql+Ck++VAT 75.543.000 Ctv

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG 

MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI 

SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Bằng chữ: Bảy mươi lăm triệu, năm trăm bốn mươi ba ngàn đồng



STT Họ và tên Chức danh

Địa 

điểm 

làm việc

Số 

tháng/

người

Thù lao cho 

chuyên gia 

(VND)

Tổng cộng 

(VND)

1 Chuyên gia 1
Chủ trì lập 

BCNCKT
Công ty 1 15.000.000 15.000.000

2 Chuyên gia 2 Thành viên Công ty 1 15.000.000 15.000.000

3 Chuyên gia 3 Thành viên Công ty 1 15.000.000 15.000.000

45.000.000

15.000.000

Tổng cộng

BẢNG TÍNH DỰ TOÁN CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA 

LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU KHẢ THI

DỰ ÁN: DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ 

HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Thù 

lao/tháng-

người (VND)

15.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG PHỐ XANH

15.000.000



 

Stt Miêu tả ĐVT Số tiền Tổng cộng
Ghi 

chú

1 Chi phí hội nghị, hội thảo đồng 0 0

2 Chi phí văn phòng phẩm đồng 5.000.000 5.000.000

3 Chi phí khấu hao thiết bị đồng 0 0

4 Chi phí khác đồng 0 0

5.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA LẬP BÁO CÁO NGHIÊN CỨU 

KHẢ THI

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI 

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Tổng chi phí khác



STT Hạng mục Diễn giải
Giá trị 

(đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Bảng tính 135.000.000 Ccg

2 Chi phí xã hội 21,5% x Ccg 29.025.000 Cxh

3 Chi phí quản lý chung 20% x Ccg 27.000.000 Cql

4 Chi phí khác Bảng tính 25.000.000 Ck

5 Thuế Giá trị gia tăng 10% x (Ccg+Cxh+Cql+Ck) 21.603.000 VAT

7 TỔNG CỘNG Ccg+Cxh+Cql+Ck++VAT 237.628.000 Ctv

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG 

MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI 

SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Bằng chữ: Hai trăm ba mươi bảy triệu, sáu trăm hai mươi tám ngàn đồng



STT Họ và tên Chức danh

Địa 

điểm 

làm việc

Số 

tháng/n

gười

Thù lao cho 

chuyên gia 

(VND)

Tổng cộng 

(VND)

1 Chuyên gia 1
Tổ trưởng tổ 

giám sát

Công ty 

và tại 

Bệnh 

viện

3 45.000.000 45.000.000

2 Chuyên gia 2
Thành viên tổ 

giám sát

Công ty 

và tại 

Bệnh 

viện

3 45.000.000 45.000.000

3 Chuyên gia 3
Thành viên tổ 

giám sát

Công ty 

và tại 

Bệnh 

viện

3 45.000.000 45.000.000

135.000.000

15.000.000

15.000.000

Tổng cộng

BẢNG TÍNH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT BỊ

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: 

HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI 

TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Thù 

lao/tháng-

người (VND)

15.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH



Stt Miêu tả ĐVT Số tiền Tổng cộng
Ghi 

chú

1 Chi phí hội nghị, hội thảo đồng 0 0

2 Chi phí văn phòng phẩm đồng 5.000.000 5.000.000

3 Chi phí khấu hao thiết bị đồng 0 0

4 Chi phí khác đồng 20.000.000 20.000.000

25.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA GIÁM SÁT LẮP ĐẶT THIẾT 

BỊ

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI 

KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Tổng chi phí khác



STT Hạng mục Diễn giải
Giá trị 

(đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Bảng tính 90.000.000 Ccg

2 Chi phí xã hội 21,5% x Ccg 19.350.000 Cxh

3 Chi phí quản lý chung 20% x Ccg 18.000.000 Cql

4 Chi phí khác Bảng tính 5.000.000 Ck

5 Thuế Giá trị gia tăng 10% x (Ccg+Cxh+Cql+Ck) 13.235.000 VAT

6 TỔNG CỘNG Ccg+Cxh+Cql+Ck+VAT 145.585.000 Ctv

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG 

MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI 

SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Bằng chữ: Một trăm bốn mươi lăm triệu, năm trăm tám mươi lăm ngàn đồng



STT Họ và tên Chức danh

Địa 

điểm 

làm việc

Số 

tháng/

người

Thù lao 

cho 

chuyên gia 

(VND)

Tổng cộng 

(VND)

1 Chuyên gia 1

Tổ trưởng tổ 

chuyên gia đấu 

thầu

Công ty 2 30.000.000 30.000.000

2 Chuyên gia 2

Thành viên tổ 

chuyên gia đấu 

thầu

Công ty 2 30.000.000 30.000.000

3 Chuyên gia 3

Thành viên tổ 

chuyên gia đấu 

thầu

Công ty 2 30.000.000 30.000.000

90.000.000

15.000.000

15.000.000

Tổng cộng

BẢNG TÍNH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA LẬP HSMT VÀ ĐÁNH GIÁ HSDT

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG 

MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI 

SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Thù lao/tháng-

người (VND)

15.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ 

XÂY DỰNG PHỐ XANH



Stt Miêu tả ĐVT Số tiền Tổng cộng
Ghi 

chú

1 Chi phí hội nghị, hội thảo đồng 0 0

2 Chi phí văn phòng phẩm đồng 5.000.000 5.000.000

3 Chi phí khấu hao thiết bị đồng 0 0

4 Chi phí khác đồng 0 0

5.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY 

DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA LẬP HSMT VÀ 

ĐÁNH GIÁ HSDT

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Tổng chi phí khác



STT Hạng mục Diễn giải
Giá trị 

(đồng) Ký hiệu

1 Chi phí chuyên gia Bảng tính 270.000.000 Ccg

2 Chi phí xã hội 21,5% x Ccg 58.050.000 Cxh

3 Chi phí quản lý chung 20% x Ccg 54.000.000 Cql

4 Chi phí khác Bảng tính 30.000.000 Ck

5 Thuế Giá trị gia tăng 10% x (Ccg+Cxh+Cql+Ck) 41.205.000 VAT

6 TỔNG CỘNG Ccg+Cxh+Cql+Ck+VAT 453.255.000 Ctv

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TỔNG HỢP DỰ TOÁN CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG 

MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI 

SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Bằng chữ: Bốn trăm năm mươi ba triệu, hai trăm năm mươi lăm ngàn đồng



STT Họ và tên Chức danh
Địa điểm 

làm việc

Số 

tháng/

người

Thù lao cho 

chuyên gia 

(VND)

Tổng cộng 

(VND)

1 Chuyên gia 1
Tổ trưởng tổ 

QLDA

Công ty và 

tại Bệnh viện
6 90.000.000 90.000.000

2 Chuyên gia 2 Thành viên
Công ty và 

tại Bệnh viện
6 90.000.000 90.000.000

3 Chuyên gia 3 Thành viên
Công ty và 

tại Bệnh viện
6 90.000.000 90.000.000

270.000.000

BẢNG TÍNH CHI PHÍ THÙ LAO CHO CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: HỆ 

THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT 

NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Thù lao/tháng-

người (VND)

15.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT 

KẾ VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

15.000.000

15.000.000

Tổng cộng



Stt Miêu tả ĐVT Số tiền Tổng cộng
Ghi 

chú

1 Chi phí hội nghị, hội thảo đồng 0 0

2 Chi phí văn phòng phẩm đồng 10.000.000 10.000.000

3 Chi phí khấu hao thiết bị đồng 0 0

4 Chi phí khác đồng 20.000.000 20.000.000

30.000.000

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN THIẾT KẾ 

VÀ XÂY DỰNG PHỐ XANH

BẢNG TÍNH CHI PHÍ KHÁC CHO CHUYÊN GIA QUẢN LÝ DỰ ÁN

DỰ ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC MIỀN NÚI PHÍA BẮC QUẢNG NAM, 

HẠNG MỤC: HỆ THỐNG NỘI THẤT, TRANG THIẾT BỊ PHÒNG MỔ TẠI KHOA 

GÂY MÊ HỒI SỨC, NGOẠI TIẾT NIỆU - TIÊU HÓA - ĐÔNG Y

Tổng chi phí khác




