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    UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ Y TẾ 

     

         

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày     tháng      năm 2022 

                                          

                  

BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Đầu tƣ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 05 

Trung tâm Y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam 

   

 

           Kính gửi:  

- Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

- Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Quảng Nam. 

 

Căn cứ Luật Xây dựng ngày 18/6/2014; Luật Xây dựng sửa đổi, bổ sung ngày 

17/6/2020; 

Căn cứ Luật Đầu tƣ công ngày 13/6/2019; Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 

06/4/2020 của Chính phủ về hƣớng dẫn thi hành một số điều một số điều của Luật 

Đầu tƣ công; 

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/03/2021 của Chính phủ về Quản 

lý dự án đầu tƣ xây dựng; 

Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/ 02/2021 của Chính phủ về Quản 

lý chi phí đầu tƣ xây dựng công trình; 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chƣơng 

trình;  

Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộcChƣơng trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2);  

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

Nam về Kế hoạch Thực hiện Chƣơng trình phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh 

Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng Nam 

về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ 

các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo Chƣơng trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hộị; 
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Sở Y tế Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tƣ 

tỉnh Quảng Nam xem xét, thẩm định phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Đầu tƣ xây 

dựng mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam với các 

nội dung chính nhƣ sau: 

 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Đầu tƣ xây dựng mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến 

huyện, tỉnh Quảng Nam 

2. Địa điểm thực hiện dự án: tại các huyện huyện Núi Thành, Đại Lộc, Nam 

Giang, Quế Sơn,Tiên Phƣớc tỉnh Quảng Nam. 

3. Cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 

4. Cấp quyết định đầu tƣ: UBND tỉnh Quảng Nam. 

5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:  

- Nguồn vốn đầu tƣ: Vốn ngân sách Trung ƣơng đầu tƣ từ Chƣơng trình phục 

hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội; 

- Mức vốn: 92.000.000.0000 đồng (Bằng chữ: Chín mƣơi hai tỷ đồng chẵn); 

6. Thời gian thực hiện: 2022-2023. 

7. Đơn vị thụ hƣởng:  Các Trung tâm Y tế huyện: Núi Thành, Đại Lộc, Nam 

Giang, Quế Sơn, Tiên Phƣớc. 

8. Đơn vị giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Sở Y tế tỉnh 

Quảng Nam. 

9. Đơn vị Tƣ vấn lập báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ: Công ty TNHH MTV 

Tƣ vấn thiết kế và Xây dựng Phố Xanh. 

10. Các thông tin khác: Không. 

 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tƣ để thực hiện các mục tiêu chiến lƣợc, quy hoạch, kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

1.1  Sự cần thiết đầu tƣ: 

a) Trung tâm Y tế huyện Núi Thành 

Trung tâm Y tế huyện Núi Thành  đƣợc tái thành lập vào năm 2009 theo Quyết 

định số 4587/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam, đƣợc đặt tại 

Khối 1, thị trấn Núi Thành, huyện Núi Thành. Ngay từ khi mới thành lập đến nay cơ 

sở vật chất, trang thiết bị và nguồn nhân lực còn rất thiếu. Trung tâm Y tế huyện Núi 

Thành có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng, khám 

bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực phẩm, dân số và các dịch vụ y tế 

khác theo quy định của pháp luật; là đơn vị sự nghiệp công lập, hạng III. 
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Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Núi Thành: hiện có 02 phòng chức 

năng, 03 khoa chuyên môn; bao gồm:  

- Phòng Tổ chức - Hành chính và Tài Chính - Kế toán; 

- Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ - Dân số - Truyền thông và Giáo dục sức khỏe. 

 - Khoa Dƣợc - Trang thiết bị - Vật tƣ Y tế - Xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh; 

 - Phòng Khám đa khoa - YHCT - PHCN - Chăm sóc Sức khỏe sinh sản; 

 - Khoa Kiểm soát bệnh tật và HIV/AIDS - Y tế công cộng - An toàn vệ sinh 

thực phẩm. 

Cơ sở vật chất hiện trạng của Trung tâm Y tế huyện Núi Thành đƣợc đầu tƣ 

xây dựng nhiều đợt, gồm 03 khối nhà độc lập: một khối nhà chính hai tầng, một khu 

nhà một tầng và một khu nhà cấp 4. Tổng diện tích khuôn viên đất: 5.540,9 m
2
; Diện 

tích xây dựng nhà: 1.102,11 m
2
; Diện tích sàn sử dụng nhà: 1.669,56 m

2
. 

Hiện trạng sử dụng đất: Diện tích sử dụng vào mục đích chính (làm việc): 

5.540,9 m
2
.  

Hiện trạng sử dụng nhà:  

- Khu hành chính dự phòng, phòng khám - cấp cứu - dƣợc, xây dựng năm 2008; 

diện tích: 567,45 m
2
; cấp hạng: 03; số tầng: 02; hiện trạng sử dụng: đang sử dụng; 

- Khu 06 phòng khám bệnh xây dựng năm 2017; diện tích: 168,48 m
2
; cấp hạng: 

04; số tầng: 01; hiện trạng sử dụng: đang sử dụng. 

- Khối nhà YHCT-PHCN xây dựng năm 2017; diện tích: 160 m
2
; cấp hạng: 04; 

số tầng: 01; hiện trạng sử dụng: đang sử dụng; 

- Nhà bảo vệ; diện trích: 9,36 m
2
; cấp hạng 4; số tầng: 01; hiện trạng sử dụng: 

đang sử dụng; 

- Khu nhà bếp, nhà kho: diện tích: 40 m
2
; cấp hạng 4; số tầng: 01; hiện trạng sử 

dụng: đang sử dụng. 

- Nhà để xe nhân viên: diện tích: 62,32 m
2
; cấp hạng 4; số tầng: 01; hiện trạng 

sử dụng: đang sử dụng; 

- Nhà để xe bệnh nhân: diện tích: 94,5 m
2
; cấp hạng 4; số tầng: 01; hiện trạng sử 

dụng: đang sử dụng  

 Hiện tại cơ sở vật chất của đơn vị có nhiều hạng mục đã xuống cấp, chật hẹp 

hoặc thiếu phòng ốc. Vì vậy, việc đầu tƣ xây mới một số hạng mục cần thiết để đáp 

ứng công tác khám chữa bệnh, thực hiện nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số; nâng cao 

chất lƣợng phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân là hết sức cần thiết. 

Để đảm bảo cơ sở vật chất, máy móc thiết bị cơ bản, thiết yếu thực hiện đầy đủ 

chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện hạng III. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 
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b) Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc 

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc đƣợc tái thành lập vào năm 2009 theo Quyết định 

số 4585/QĐ-UBND ngày 31/12/2008 của UBND tỉnh Quảng Nam, đƣợc đặt tại thôn 

Đại Phú, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc.  

Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc có chức năng cung cấp dịch vụ chuyên môn, kỹ 

thuật về y tế dự phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, an toàn thực 

phẩm, dân số và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp luật; là đơn vị sự 

nghiệp công lập, hạng III. 
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Cơ cấu tổ chức của Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc hiện có: 

- 04 phòng chức năng:  

+ Phòng Tổ chức - Hành chính; 

+ Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ; 

+ Phòng Tài chính - Kế toán; 

+ Phòng Dân số; 

- Có 07 khoa chuyên môn: 

+ Phòng khám đa khoa; 

+ Khoa YHCT - PHCN; 

+ Khoa Dƣợc – TTB -VTYT; 

+ Khoa CSSKSS; 

+ Khoa KSDB-HIV/AIDS ; 

+ Khoa An toàn thực phẩm; 

+ Khoa Y tế công cộng; 

Cơ sở vật chất hiện trạng của Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc đƣợc đầu tƣ xây 

dựng vào năm 2006 với tổng diện tích khu đất: 5.386m
2
; Tổng số diện tích đã xây 

dựng: 1.142m
2
; cụ thể nhƣ sau: Trụ sở làm việc chính có tổng diện tích sàn 1.554 m

2
 

(Kể cả hành lang nối), nhà 2 tầng, tƣờng xây gạch dày 220mm; 02 cầu thang bộ rộng 

khoảng 1,2m, hành lang giữa; sàn, cột bê tông cốt thép, mái đổ bê tông.  

 Hiện tại cơ sở vật chất đã xuống cấp, chật hẹp, thiếu phòng ốc để bố trí thực 

hiện công tác khám chữa bệnh, nhiệm vụ y tế dự phòng, dân số trên địa bàn huyện 

Vì vậy, việc đầu tƣ xây dựng bổ sung hạng mục công trình cho Trung tâm Y tế 

huyện Đại Lộc để đảm bảo phục vụ công tác khám chữa bệnh, nhiệm vụ y tế dự 

phòng, dân số trên địa bàn huyện là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện 

nay. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 
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c) Trung tâm Y tế huyện Nam Giang 

 Trung tâm Y tế huyện Nam Giang đƣợc đầu tƣ xây dựng và đƣa vào sử dụng 

năm 2008, bệnh viện hạng III, với  quy mô 90 giƣờng bệnh, có chức năng cung cấp 

dịch vụ chuyên môn, kỹ thuật về y tế dự phòng; khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi 

chức năng, công tác DS-KHHGĐ và các dịch vụ y tế khác theo quy định của pháp 

luật. 

Cơ sở vật chất hiện trạng của Trung tâm Y tế huyện Nam Giang hiện có các 

hạng mục: Khu Hành chính và  10 khoa chuyên môn:  Khoa Nội -Truyền nhiễm;  

Khoa Nhi; Khoa Ngoại - Liên chuyên khoa; Khoa Sản – Chăm sóc sức khỏe sinh sản;  

Khoa Khám bệnh; Khoa Hồi sức - Cấp cứu; Khoa xét nghiệm - Chẩn đoán hình ảnh;  

Khoa Dƣợc - Trang thiết bị - Vật tƣ y tế; Khoa xét nghiệm – Cận lâm sàng; Khoa y tế 

cộng đồng; Khoa Y học cổ truyền - Phục hồi chức năng. 

Qua 14 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Y tế huyện Nam Giang đã có 

nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân khu vực miền 

núi. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc 

sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cƣờng công tác quản lý Nhà 

nƣớc, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp 

phần nâng cao chất lƣợng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của ngƣời 

bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt đƣợc, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 

chung và Trung tâm Y tế huyện Nam Giang nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 

khó khăn, bất cập cần khắc phục: cơ sở hạ tầng các phòng không đảm bảo điều kiện 

làm việc, phục vụ công tác khám chữa bệnh, một số khoa, phòng đã xuống cấp trầm 

trọng; khoa Nội- Nhi- Truyền nhiễm vẫn đang còn lồng ghép, số lƣợng phòng khám 

không đáp ứng, không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công 

tác khám bệnh, thực hiện các thủ tục khác; thiếu khoa Y tế dự phòng để thực hiện 

công tác y tế dự phòng, dân số, kiểm soát dịch bệnh qua biên giới.  

Vì vậy, việc đầu tƣ xây dựng các công trình xuống cấp và còn thiếu nêu trên tại 

Trung tâm Y tế huyện Nam Giang là hết sức cần thiết, cấp bách để đáp ứng chức 

năng, nhiệm vụ Trung tâm y tế đa chức năng, nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe 

nhân dân trên địa bàn huyện. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 
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d) Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 

Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn có vị trí tại Thị trấn Đông Phú, huyện Quế Sơn. 

Trung tâm đƣợc xây dựng năm 1996 bao gồm các hạng mục sau: Khu hành chính – 

khám đa khoa – cấp cứu; Khu nghiệp vụ kỹ thuật; Khoa nội – nhi; Khoa ngoại - sản; 

Khoa truyền nhiễm(đã xuống cấp nghiêm trọng, đang dùng chung với Khoa Đông y); 

Khoa đông y; Y tế dự phòng; Nhà khám và điều trị mắt; Nhà đại thể; Điều trị theo 

yêu cầu; Nhà thuốc bệnh viện. Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn hiện nay với quy mô 

165 giƣờng bệnh. 
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Nhìn chung, các hạng mục công trình chính của Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 

xuống cấp, hƣ hỏng nhiều, tƣờng bong tróc, mái dột, cửa và trần đều hƣ hỏng, phòng 

của các khoa chật hẹp, quá tải không đảm bảo nhu cầu sử dụng nên cần đầu tƣ xây 

dựng mới.  

Hiện nay, cơ sở hạ tầng của Trung tâm quá cũ, đang xuống cấp trầm trọng, đã 

đƣợc nâng cấp, sửa chữa; song các khoa lâm sàng vẫn thiếu phòng, chật hẹp, trang 

thiết bị còn thiếu, khó khăn trong việc tiếp nhận và thu dung điều trị, triển khai nhiệm 

vụ chuyên môn khám chữa bệnh.  

Qua công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đang sử dụng, khả 

năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng, xuất 

hiện các tình trạng nguy hiểm cục bộ.  

Từ các phân tích nêu trên, cho thấy việc đầu tƣ xây dựng Trung tâm Y tế huyện 

Quế Sơn là cần thiết và cấp bách để đáp ứng công tác khám chữa bệnh, công tác y tế 

dự phòng dân số; nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

huyện 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 
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e) Trung tâm Y tế huyện Tiên Phƣớc 

Trung tâm Y tế huyện Tiên Phƣớc có vị trí tại Thị trấn Tiên Kỳ, huyện Tiên 

Phƣớc. Trung tâm đƣợc thành lập vào ngày 31/12/2008 theo Quyết định số 4576/QĐ-

UBND của UBND tỉnh Quảng Nam. Trung tâm Y tế huyện Tiên Phƣớc với 2 chức 

năng nhiệm vụ là khám chữa bệnh, là Trung tâm Y tế hạng III, có số gƣờng kế hoạch 

75, giƣờng thực kê: 110. Trung tâm các phòng chức năng: 05 phòng (Phòng TC-HC; 
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Phòng dân số; Phòng KH-NV; Phòng tài chính-kế toán);  Các khoa lâm sàng: 7 khoa 

(Nội-Nhi-TN; Ngoại tổng hợp; Phụ sản-CSSKSS; YHCT-PHCN; Cấp cứu-HSCĐ; 

KB -LCK; Y tế dự phòng); Các khoa cận lâm sàng: 2 khoa (Dƣợc-TTB-VTYT; XN-

CĐHA). 

Do cơ sở vật chất đã đầu tƣ xây từ lâu, nên hiện nay, cơ sở vật chất của Trung 

tâm đang xuống cấp nghiêm trọng (nhiều khoa bị thấm dột, tƣờng bị nứt, nền nhà hầu 

hết lát gạch men 300 x 300đã cũ và có hiện tƣợng nứt bể nhiều nơi, các khu vệ sinh 

bị thấm, thiết bị điện nƣớc hƣ hỏng nhiều). Ngoài ra khu phẫu thuật, kỹ thuật hiện 

nay có phòng mổ không đảm bảo tiêu chuẩn hiện hành (nhƣ không có hành lang vô 

khuẩn, sảnh đệm, diện tích phòng mổ nhỏ, vật liệu không đảm bảo vô khuẩn…); các 

phòng XQ, CT cũng không đảm bảo kỹ thuật theo quy định. 

 Qua công tác kiểm tra, đánh giá hiện trạng các công trình đang sử dụng, khả 

năng chịu lực của một số bộ phận kết cấu không đáp ứng đƣợc yêu cầu sử dụng. 

Qua phân tích nêu trên, cho thấy việc đầu tƣ xây dựng Trung tâm Y tế huyện 

Quế Sơn là cần thiết và cấp bách để đáp ứng công tác khám chữa bệnh, công tác y tế 

dự phòng dân số; nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe nhân dân trên địa bàn 

huyện. 

MỘT SỐ HÌNH ẢNH HIỆN TRẠNG 
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1.2 Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ 

- Về đồng thuận xã hội: Chính quyền và ngƣời dân địa phƣơng rất đồng tình và 

mong mỏi các Trung tâm Y tế huyện đƣợc đầu tƣ xây dựng nhằm hiện đại hóa, nâng 

cao khả năng khám và chữa bệnh cho ngƣời dân của địa phƣơng trong huyện. 

- Vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cƣ: Dự án đƣợc xây dựng trong khu đất 

của Trung tâm Y tế hiện có nên rất thuận lợi, đƣợc xây dựng tại vị trí khu đất trống 

không có công trình hiện hữa. 

- Vấn đề tác động đến môi trƣờng: Không gây tác động lớn đến môi trƣờng, 

không đụng chạm đến khu vực nhạy cảm về môi trƣờng. Dự án đƣợc xây dựng trong 

khuôn viên của Trung tâm Y tế đã đƣợc đầu tƣ các hệ thống xử lý nƣớc thải, rác 

thải...;  

- Công tác xây dựng: Vị trí xây dựng các Trung tâm Y tế huyện có giao thông 

thuận lợi, phía trƣớc Trung tâm Y tế huyện là đƣờng giao thông liên huyện, liên 

xã(tuyến đƣờng chính của khu vực) nên giao thông phục vụ công tác xây dựng rất 

thuận tiện. Công trình dân dụng cấp III,  nên quy mô, kết cấu đơn giản, không yêu 

cầu các loại vật tƣ, vật liệu đặc chủng mà các loại vật liệu sử dụng cho dự án đều sẵn 

có ở địa phƣơng. 

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

- Dự án đƣợc đầu tƣ xây dựng trong khuôn viên Trung tâm Y tế huyện thuộc đất 

dành cho công trình y tế, phù hợp quy hoạch chung của các huyện đƣợc đầu tƣ xây 

dựng. 
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- Phù hợp với định hƣớng phát triển đồng bộ, toàn diện của Trung tâm Y tế 

huyện theo mô hình Trung tâm Y tế tuyến huyện đa chức năng, bao gồm y tế dự 

phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số-KHHGĐ và các nhiệm vụ 

khác của nghành Y tế... Đầu tƣ cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hƣớng huyện 

đại hóa. Phát triển Trung tâm Y tế huyện phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của 

huyện ngày càng phát triển, nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế ngang tầm các bệnh 

viện hạng III khác trong tỉnh. 

2. Mục tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ 

2.1 Mục tiêu đầu tƣ, địa điểm 

- Mục tiêu của dự án: Đầu tƣ xây dựng nâng cấp các Trung tâm Y tế tuyến 

huyện đảm bảo thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm Y tế huyện đa chức 

năng theo quy định tại Thông tƣ 07/2021/TT-BYT ngày 27/5/2021 của Bộ Y tế, nâng 

cao năng lực phục vụ khám chữa bệnh, phục hồi chức năng, y tế dự phòng, dân số; 

nâng cao chất lƣợng chăm sóc sức khỏe nhân dân; góp phần thực hiện mục tiêu Nghị 

quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI, Ban Chấp hành Trung 

ƣơng khóa XII về tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân 

dân trong tình hình mới 

2.2. Phạm vi, quy mô đầu tƣ 

a) Trung tâm Y tế huyện Núi Thành 

- Xây dựng mới Khu khám bệnh, hành chính: Khối nhà 02 tầng, diện tích xây 

dựng tầng 1 khoảng 490m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 974m

2
; gồm các 

phòng khám bệnh và các phòng hành chính. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, 

hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng. Tƣờng 

xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tƣờng 

hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn 

sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nƣớc, thông tin liên lạc, 

hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Tƣờng rào; đắp đất san nền; mƣơng thoát 

nƣớc; sân bê tông; phòng chống mối mọt;bể nƣớc PCCC. 

- Thiết bị xây lắp, thiết bị y tế đi kèm. 

b) Trung tâm Y tế huyện Đại Lộc 

- Xây dựng mới Khu cấp cứu, khám bệnh, XQ và Khoa dƣợc: Khối nhà 02 tầng, 

diện tích xây dựng tầng 1 khoảng 390,8m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 

765m
2
; gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có hệ kết cấu 

móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống 

nóng. Tƣờng xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. 

Ốp tƣờng hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện 

nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nƣớc, thông tin 

liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Mƣơng thoát nƣớc; sân bê tông; phòng 

chống mối mọt; bể nƣớc sinh hoạt; bể nƣớc PCCC. 
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- Thiết bị xây lắp đi kèm. 

c)Trung tâm Y tế huyện Nam Giang 

- Xây dựng mới Khoa Nội, Nhi: Khối nhà 02 tầng, diện tích xây dựng tầng 1 

khoảng 433,1m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 850,5m

2
; gồm các phòng bệnh 

và phòng chức năng theo tiêu chuẩn. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống 

khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng. Tƣờng xây gạch 

không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tƣờng hành lang, vệ 

sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết 

bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nƣớc, thông tin liên lạc, hệ thống 

PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Mƣơng thoát nƣớc; sân bê tông; phòng 

chống mối mọt; đắp đất san nền; kè chắn đất; tƣờng rào; bể nƣớc sinh hoạt; cải tạo, 

nâng cấp hệ thống xử lý nƣớc thải. 

- Thiết bị xây lắp, thiết bị hệ thống xử lý nƣớc thải đi kèm. 

d) Trung tâm Y tế huyện Quế Sơn 

- Xây dựng mới Khoa truyền nhiễm: Khối nhà 02 tầng, diện tích xây dựng tầng 

1 khoảng 363,2m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 718,8m

2
; gồm các phòng 

bệnh và phòng chức năng theo tiêu chuẩn. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ 

thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng. Tƣờng xây 

gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tƣờng hành 

lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, 

trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nƣớc, thông tin liên lạc, hệ 

thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Xây dựng mới Khoa Đông y, Phục hồi chức năng: Khối nhà 02 tầng, diện tích 

xây dựng tầng 1 khoảng 289,6m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng 579,2m

2
; gồm 

các phòng bệnh và phòng chức năng theo tiêu chuẩn. Công trình có hệ kết cấu móng 

BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng. 

Tƣờng xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp 

tƣờng hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà 

lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nƣớc, thông tin liên 

lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Mƣơng thoát nƣớc; sân bê tông; phòng 

chống mối mọt; bể nƣớc sinh hoạt. 

- Thiết bị xây lắp, thiết bị y tế đi kèm. 

e) Trung tâm Y tế huyện Tiên Phƣớc 

- Xây dựng mới Khoa kỹ thuật dịch vụ và Khoa ngoại: Khối nhà 03 tầng, diện 

tích xây dựng tầng 1 khoảng 847m
2
, tổng diện tích sàn xây dựng khoảng  2.541m

2
; 

gồm các phòng bệnh và phòng chức năng theo tiêu chuẩn. Công trình có hệ kết cấu 

móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên lợp tôn chống 

nóng. Tƣờng xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. 

Ốp tƣờng hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Xây lắp nội thất 02 
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phòng mổ+01 hành lang vô khuẩn. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, 

hệ thống cấp điện, chống sét, tủ điện phòng mổ + X-quang + CT Scan, cấp - thoát 

nƣớc, hệ thống khí sạch phòng mổ(đƣờng ống …), hệ thống khí y tế (đƣờng ống, …), 

hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Nhà đặt khí y tế: Khối nhà 01 tầng, diện tích xây dựng khoảng 45m
2
. Công 

trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT 

trên lợp tôn chống nóng. Tƣờng xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền 

đỗ bê tông, lát gạch Granit. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống 

cấp điện,  cấp - thoát nƣớc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

- Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Mƣơng thoát nƣớc; sân bê tông; phòng 

chống mối mọt; bể nƣớc sinh hoạt; bể nƣớc PCCC. 

- Thiết bị xây lắp, thiết bị y tế đi kèm. 

3. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ 

- Dự kiến tổng mức đầu tƣ: 92.000.000.000 đồng (Chín mƣơi hai tỷ đồng chẵn). 

Trong đó:  

- Chi phí xây dựng    :       56.248.930.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị xây lắp   :       8.262.001.000 đồng. 

- Chi phí thiết bị y tế   :       8.151.382.000 đồng. 

- Chi phí quản lý dự án   :       1.598.571.000 đồng. 

- Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng :       5.152.808.000 đồng. 

- Chi phí khác    :       771.479.000 đồng. 

- Chi phí dự phòng    :       11.814.829.000 đồng. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ, 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 

ƣu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tƣ tập trung, có hiệu quả 

- Dự kiến thời gian bắt đầu: Năm 2022. 

- Dự kiến thời gian kết thúc: Năm 2023. 

- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và khả năng huy động các nguồn lực: 

Năm Giá trị Nguồn vốn 

2022 29.000.000.000 đồng Ngân sách TW 

2023 63.000.000.000 đồng Ngân sách TW 

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 

- Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án: Không; 
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- Chi phí vận hành sau khi hoàn thành dự án: Dự án sau khi hoàn thành đƣa vào 

sử dụng thông qua các hoạt động cải tạo nhỏ thƣờng xuyên nhƣ sửa chữa các thiết bị 

điện nƣớc, trang thiết bị… nằm trong chi thƣờng xuyên hằng năm của cơ quan. 

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

hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội 

6.1. Về tác động môi trƣờng 

 Trong quá trình thi công, khí thải máy thi công, bụi đất đá sẽ gây ra ô nhiễm; 

tiếng ồn và rung có nguồn gốc phát ra từ các thiết bị thi công nhƣ máy lu, đầm, máy 

trộn bê tông, máy đào…; kết quả dự báo mức độ lan truyền chất ô nhiễm không khí 

trong điều kiện bình thƣờng ở mỗi vùng cho thấy nồng độ bụi và lƣợng khí CO2, 

NO2 không vƣợt quá tiêu chuẩn quy định. Do đó chủ đầu tƣ phải thực hiện nghiêm 

các quy định về bảo vệ môi trƣờng vừa xây dựng, vừa đảm bảo môi trƣờng làm việc 

bộ đội.  

Giai đoạn hoàn thiện đi vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cấp cơ sở trở nên 

khang trang, sạch, đẹp cho đơn vị. 

6.2. Về hiệu quả kinh tế, xã hội 

+ Hoàn thiện về mặt cảnh quan, mỹ quan tổng thể của các Trung tâm Y tế tuyến 

huyện và phát huy hiệu quả trong quá trình sử dụng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ 

đƣợc giao; 

+ Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lƣợng khám, chữa bệnh 

của Trung tâm, qua đó nâng cao chất lƣợng đời sống, sức khỏe của nhân dân trong 

khu vực. 

+ Trong quá trình thi công một đội ngũ nhân lực khá lớn sẽ đầu tƣ vào dự án, số 

lƣợng trong mỗi hạng mục công trình sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể vào khối 

lƣợng công việc của hạng mục đó. Dự án thi công sẽ tạo ra một khối lƣợng công ăn 

việc làm đáng kể; 

+ Một nguồn nhân lực địa phƣơng khá lớn sẽ đƣợc huy động, điều này không 

những có ảnh hƣởng tới việc tạo công ăn việc làm mà còn tạo nên mối quan hệ tốt 

giữa địa phƣơng với dự án, tăng thu nhập là điều kiện thuận lợi để nâng cấp hạ tầng 

cơ sở trong khu vực; 

+ Tăng mức tiêu thụ sản phẩm cho xã hội: nhất là các sản phẩm vật liệu xây 

dựng; Các loại nguyên vật liệu nhƣ đá, sỏi, sắt, ximăng... cần thiết với một số lƣợng 

lớn; Hầu hết các loại vật liệu này đƣợc sản xuất nội địa, việc tiêu thụ các sản phẩm 

này cho xã hội trong đó có sản phẩm của địa phƣơng cũng góp phần đáng kể trong 

việc lƣu thông hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm, tăng mức sống cho cộng đồng. 

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có) 

 - Dự án không phân chia thành các dự án thành phần. 

8. Giải pháp tổ chức thực hiện 

8.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ 
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- Quy hoạch mặt bằng xây dựng: Quy hoạch đã hoàn thiện. 

- Phƣơng án đền bù, giải phóng mặt bằng: Dự án đƣợc xây dựng trên khu đất 

của Trung tâm nên không tiến hành đền bù. 

- Hình thức quản lý dự án: : Chủ đầu tƣ trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê Tƣ vấn 

quản lý dự án (theo Nghị định 15). 

- Chủ đầu tƣ tổ chức lựa chọn đơn vị tƣ vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu 

khả thi xây dựng công trình. 

- Chủ đầu tƣ trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng 

công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

8.2. Giai đoạn thực hiện đầu tƣ 

- Chủ đầu tƣ tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, tƣ vấn giám sát, tƣ vấn quản lý 

dự án, bảo hiểm công trình… theo quy định hiện hành. 

- Chủ đầu tƣ phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án 

cũng nhƣ giám sát chất lƣợng của dự án. 

- Chủ đầu tƣ tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định. 

- Chủ đầu tƣ lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình theo quy định. 

8.3. Giai đoạn kết thúc đầu tƣ đƣa vào sử dụng: Chủ đầu tƣ báo cáo các cấp tổ 

chức nghiệm thu công trình bàn giao đƣa vào sử dụng theo quy định về quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng. 

Sở Y tế Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 

tƣ tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ dự án:Đầu tƣ xây dựng 

mới, nâng cấp, cải tạo 05 Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Quảng Nam, để đơn vị có 

cơ sở thực hiện các bƣớc tiếp theo./. 
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PHƢƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN 

KHỐI HÀNH CHÍNH, HỘI TRƢỜNG BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC QUẢNG NAM 

Tổng mức đầu tƣ xây dựng đƣợc xác định tại khoản 1 điều 6 nghị định 10/2021/NĐ-CP, Kết hợp phƣơng pháp xá định từ 

dữ liệu về chi phí của các dự án, công trình tƣơng tự đã thực hiện. 

I. Giá trị xây lắp : 

       Tham khảo công trình : Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2 theo Quyết định phê duyệt số 323/QĐ-BQL 

của Ban quản lý dự án đầu tƣ xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công và dự toán xây dựng công 

trình Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - cơ sở 2 ngày 03/12/2021 và đƣợc lắp giá xây dựng tại thời điểm hiện tại. 

II. Giá trị thiết bị: Theo bảng khái toán. 

TT Hạng mục công trình ĐVT Khối lƣợng Đơn giá 

Chi phí xây 

dựng trƣớc 

thuế 

Chi phí xây 

dựng sau thuế 
Ký hiệu 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG Gxd1+…+Gxd15 51.135.391.000 56.248.930.000 Gxd 

1 Trung tâm y tế huyện Núi Thành Chi tiết 7.708.280.000 8.479.108.000 Gxd1 

2 Trung tâm y tế huyện Đại Lộc Chi tiết 5.839.875.000 6.423.862.500 Gxd2 

3 Trung tâm y tế huyện Nam Giang Chi tiết 7.033.875.000 7.737.262.500 Gxd3 

4 Trung tâm y tế huyện Quế Sơn Chi tiết 9.176.350.000 10.093.985.000 Gxd4 

5 Trung tâm y tế huyện Tiên Phƣớc Chi tiết 21.377.011.000 23.514.712.100 Gxd5 

II Chi phí thiết bị Gtb1+Gtb2 14.921.257.000 16.413.383.000 Gtb 

1 Thiết bị xây lắp   7.510.910.000 8.262.001.000 Gtb1 

1.1 Trung tâm y tế huyện Núi Thành Chi tiết 666.696.000 733.365.600   

1.2 Trung tâm y tế huyện Đại Lộc Chi tiết 684.240.000 752.664.000   

1.3 Trung tâm y tế huyện Nam Giang Chi tiết 2.760.049.000 3.036.054.000   

1.4 Trung tâm y tế huyện Quế Sơn Chi tiết 587.322.000 646.054.000   

1.5 Trung tâm y tế huyện Tiên Phƣớc Chi tiết 2.812.603.000 3.093.863.000   

2 Thiết bị y tế Chi tiết 7.410.347.000 8.151.382.000 Gtb2 

2.1 Trung tâm y tế huyện Núi Thành Chi tiết 1.895.455.000 2.085.001.000   
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2.4 Trung tâm y tế huyện Quế Sơn Chi tiết 2.085.000.000 2.293.500.000   

2.5 Trung tâm y tế huyện Tiên Phƣớc Chi tiết 3.429.892.000 3.772.881.000   

III Chi phí quản lý dự án ( Gxd+Gtb)/1,1 x 2,420% 1.598.571.000 1.598.571.000 Gqlda 

IV Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng Gtv1+….+Gtv19 4.700.921.000 5.152.808.000 Gtv 

1 Chi phí lập báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ   167.127.000 167.127.000 Gtv1 

2 Chi phí khảo sát địa chất TT khoan 2 mũi/công trình, mỗi mũi sâu 15m 300.000.000 330.000.000 Gtv2 

3 Chi phí lập Báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxd+Gtb) x  0,681% 449.846.000 494.831.000 Gtv3 

4 Chi phí thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxd+Gtb) x  0,125% 82.571.000 90.828.000 Gtv4 

5 Chi phí lập Thiết kế BVTC và dự toán Gxd x  2,475% 1.265.601.000 1.392.161.000 Gtv5 

6 Chi phí thẩm tra thiết kế Gxd x  0,171% 87.442.000 96.186.000 Gtv6 

7 Chi phí thẩm tra dự toán Gxd x  0,165% 84.373.000 92.810.000 Gtv7 

8 Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu xây lắp  Gxd x 0,193% 98.691.000 108.560.000 Gtv8 

9 
Chi phí thẩm định HS mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu xây lắp 
Tối đa 50tr hoặc Gxd x 0,100% 50.000.000 55.000.000 Gtv9 

10 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị xây 

lắp 
Gtb1 x 0,357% 26.814.000 29.495.000 Gtv10 

11 
Chi phí thẩm định HS mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu thiết bị xây lắp 
Tối thiểu 2 triệu hoặc Gtb1 x 0,100% 7.510.910 7.510.910 Gtv11 

12 
Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thiết bị Y 

tế 
Gtb2 x 0,357% 26.455.000 29.101.000 Gtv12 

13 
Chi phí thẩm định HS mời thầu, thẩm định kết quả lựa chọn 

nhà thầu thiết bị Y tế 
Tối thiểu 2 triệu hoặc Gtb2 x 0,100% 7.410.000 7.410.000 Gtv13 

14 Chi phí hồ sơ cấp giấy phép môi trƣờng Tạm tính 5 công trình 318.182.000 350.000.000 Gtv14 

15 Chi phí Giám sát thi công xây dựng công trình Gxd x  2,422% 1.238.499.000 1.362.349.000 Gtv15 

16 Chi phí Giám sát thiết bị xây lắp Gtb1 x  0,781% 58.660.000 64.526.000 Gtv16 

17 Chi phí Giám sát thiết bị y tế Gtb2 x  0,781% 57.875.000 63.663.000 Gtv17 

18 Chi phí thẩm định giá thiết bị Tạm tính 5 công trình 55.682.000 61.250.000 Gtv18 
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19 Chi phí thí nghiệm nén cọc tĩnh Tạm tính 5 công trình 318.182.000 350.000.000 Gtv19 

V Chi phí khác Gk1+...+Gk9 721.154.000 771.479.000 Gk 

1 Phí thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi TMĐT x 0,013% 11.960.000 11.960.000 Gk1 

2 Chi phí thẩm định PCCC TMĐT x 0,0063% 5.768.000 5.768.000 Gk2 

3 Chi phí thẩm định thiết kế Gxd x 0,109% 55.738.000 55.738.000 Gk3 

4 Chi phí thẩm định dự toán Gxd x 0,105% 53.692.000 53.692.000 Gk4 

5 Chi phí bảo hiểm công trình Gxd x  0,130% 66.476.000 73.124.000 Gk5 

6 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu Tạm tính   129.091.000 142.000.000 Gk6 

7 Chi phí vệ sinh môi trƣờng Gxd x  0,05% 25.568.000 28.125.000 Gk7 

8 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (TMĐT-Gdp) x 50% x 0,249% 90.755.000 90.755.000 Gk8 

9 Chi phí kiểm toán (TMĐT-Gdp) x 0,387% 282.106.000 310.317.000 Gk9 

VI Dự phòng phí Gdp1+Gdp2 10.758.417.000 11.814.829.000 Gdp 

1  Chi phí dự phòng cho khối lƣợng phát sinh (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)x 5,00% 3.653.865.000 4.019.252.000 Gdp1 

2 Chi phí dự phòng do yếu tố trƣợt giá (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)x 9,72% 7.104.552.000 7.795.577.000 Gdp2 

VII Tổng cộng Gxd+Gtb+Glqda+Gtv+Gk+Gdp 
  

83.835.711.000  
92.000.000.000   

  Làm tròn       92.000.000.000   

Bằng chữ: Chín mƣơi hai tỷ đồng chẵn 
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DANH MỤC THIẾT BỊ XÂY LẮP NÚI THÀNH 

      

STT Thiết bị xây lắp 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A THIẾT BỊ PCCC-MÁY BƠM       119.141.000 

1 Trung tâm báo cháy tự động 5 kênh 
Trung 

tâm 
1 7.560.000 7.560.000 

2 

Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q= 

63m3/h, H=50m 

Model: PN50 - 250 C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 22.820.000 22.820.000 

3 

Máy bơm chữa cháy động cơ diezel 

Q= 63m3/h, H=50m 

Công suất động cơ: 16.5KW 

Model:PNP50-250C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 54.600.000 54.600.000 

4 

Máy bơm bù chữa cháy động cơ điện 

Q=3,5m3/h, H=60m 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 10.710.000 10.710.000 

5 

Tủ điều khiển bơm chạy cho 3 Bơm 

Linh kiện LS/Hàn Quốc 

Vỏ tủ Việt Nam 

tủ 1 8.400.000 8.400.000 

6 Bình điều áp 100lit Italya bình 1 10.080.000 10.080.000 

7 

Bình chữa cháy khí CO2 

- Mã sản phẩm: MT3 

Trung Quốc 

bình 4 574.000 2.296.000 

8 

Bình chữa cháy bột MFZ4 

- Mã sản phẩm: MFTZ35 

Trung Quốc 

bình 8 322.000 2.576.000 

9 

Bình quả cầu chữa cháy dạng bột 

 - Mã sản phẩm: XZFTBL6 

Trung Quốc 

bình   558.800 0 

10 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bộ 2 49.500 99.000 

B ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ       323.820.000 

1 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~12.000 BTU/h, inverter 
bộ 8 12.990.000 103.920.001 

2 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~18.000 BTU/h, inverter 
bộ 10 21.990.000 219.899.999 

C KIM THU SÉT       31.515.000 
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1 
Kim thu sét tƣơng đƣơng(NIMBUS 

15) bán kính bảo vệ cấp IV, Rp=32m. 
Bộ 1 31.515.000 31.515.000 

D THIẾT BỊ CẤP NƢỚC       44.990.000 

1 Máy bơm cấp nƣớc 1,5HP cái 2 7.645.000 15.290.000 

2 

Máy Nƣớc Nóng năng lƣợng mặt trời 

300 lít – F58-28 ống Classic 

Tân Á Đại Thành - Việt Nam 

Bộ 3 9.900.000 29.700.000 

E THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ       213.900.000 

1 BỘ ĐỊNH TUYẾN ROUTER bộ 1 9.800.000 9.800.000 

2 Bộ phát sóng wifi cái 4 8.800.000 35.200.000 

3 Camera IP Dome 2MP - H.265 cái 6 2.900.000 17.400.000 

4 Camera IP thân trụ 2MP - H.265 cái 2 2.900.000 5.800.000 

5 Bộ chuyển đổi quang điện 1000Mbps cái 4 715.000 2.860.000 

6 
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps + 

4SFP 
cái 1 26.500.000 26.500.000 

7 
Switch 24 Port PoE 10/100/1000 

Mbps + 2SFP 
cái 1 31.000.000 31.000.000 

8 Đầu ghi hình Camera IP, 16 kênh cái 1 18.000.000 18.000.000 

9 Ổ cứng 10TB cái 1 13.000.000 13.000.000 

10 Bộ lƣu điện SMART PACK 2 kVA cái 1 29.000.000 29.000.000 

11 Bộ chuyển quang sang HDMI cái 1 3.100.000 3.100.000 

12 

Tivi 43 inch, 4K 

Loại Tivi: 

Smart Tivi 

cái 1 17.400.000 17.400.000 

13 

Bộ chuyển đổi quang điện (1 cổng 

quang - 4 cổng LAN PoE) 

– Tổng công suất: 60W 

cái 2 2.420.000 4.840.000 

  Tổng cộng thiết bị xây lắp       733.366.000 
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DANH MỤC THIẾT BỊ XÂY LẮP ĐẠI LỘC 

      

STT Thiết bị xây lắp 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A THIẾT BỊ PCCC-MÁY BƠM       129.639.000 

1 Trung tâm báo cháy tự động 5 kênh 
Trung 

tâm 
1 7.560.000 7.560.000 

2 

Máy bơm chữa cháy động cơ điện Q= 

63m3/h, H=50m 

Model: PN50 - 250 C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 22.820.000 22.820.000 

3 

Máy bơm chữa cháy động cơ diezel 

Q= 63m3/h, H=50m 

Công suất động cơ: 16.5KW 

Model:PNP50-250C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 54.600.000 54.600.000 

4 

Máy bơm bù chữa cháy động cơ điện 

Q=3,5m3/h, H=60m 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 10.710.000 10.710.000 

5 

Tủ điều khiển bơm chạy cho 3 Bơm 

Linh kiện LS/Hàn Quốc 

Vỏ tủ Việt Nam 

tủ 1 8.400.000 8.400.000 

6 Bình điều áp 100lit Italya bình 1 10.080.000 10.080.000 

7 

Bình chữa cháy khí CO2 

- Mã sản phẩm: MT3 

Trung Quốc 

bình 10 574.000 5.740.000 

8 

Bình chữa cháy bột MFZ4 

- Mã sản phẩm: MFTZ35 

Trung Quốc 

bình 20 322.000 6.440.000 

9 

Bình quả cầu chữa cháy dạng bột 

 - Mã sản phẩm: XZFTBL6 

Trung Quốc 

bình 5 558.800 2.794.000 

10 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bộ 10 49.500 495.000 

B ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ       323.820.000 

1 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~12.000 BTU/h, inverter 
bộ 8 12.990.000 103.920.001 

2 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~18.000 BTU/h, inverter 
bộ 10 21.990.000 219.899.999 

C KIM THU SÉT       31.515.000 
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1 
Kim thu sét tƣơng đƣơng(NIMBUS 

15) bán kính bảo vệ cấp IV, Rp=32m. 
Bộ 1 31.515.000 31.515.000 

D THIẾT BỊ CẤP NƢỚC       44.990.000 

1 Máy bơm cấp nƣớc 1,5HP cái 2 7.645.000 15.290.000 

2 

Máy Nƣớc Nóng năng lƣợng mặt trời 

300 lít – F58-28 ống Classic 

Tân Á Đại Thành - Việt Nam 

Bộ 3 9.900.000 29.700.000 

E THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ       222.700.000 

1 BỘ ĐỊNH TUYẾN ROUTER bộ 1 9.800.000 9.800.000 

2 Bộ phát sóng wifi cái 5 8.800.000 44.000.000 

3 Camera IP Dome 2MP - H.265 cái 6 2.900.000 17.400.000 

4 Camera IP thân trụ 2MP - H.265 cái 2 2.900.000 5.800.000 

5 Bộ chuyển đổi quang điện 1000Mbps cái 4 715.000 2.860.000 

6 
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps + 

4SFP 
cái 1 26.500.000 26.500.000 

7 
Switch 24 Port PoE 10/100/1000 Mbps 

+ 2SFP 
cái 1 31.000.000 31.000.000 

8 Đầu ghi hình Camera IP, 16 kênh cái 1 18.000.000 18.000.000 

9 Ổ cứng 10TB cái 1 13.000.000 13.000.000 

10 Bộ lƣu điện SMART PACK 2 kVA cái 1 29.000.000 29.000.000 

11 Bộ chuyển quang sang HDMI cái 1 3.100.000 3.100.000 

12 

Tivi 43 inch, 4K 

Loại Tivi: 

Smart Tivi 

cái 1 17.400.000 17.400.000 

13 

Bộ chuyển đổi quang điện (1 cổng 

quang - 4 cổng LAN PoE) 

– Tổng công suất: 60W 

cái 2 2.420.000 4.840.000 

  Tổng cộng thiết bị xây lắp       752.664.000 
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DANH MỤC THIẾT BỊ XÂY LẮP NAM GIANG 

      

STT Thiết bị xây lắp 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A THIẾT BỊ PCCC-MÁY BƠM       23.029.000 

1 Trung tâm báo cháy tự động 5 kênh 
Trung 

tâm 
1 7.560.000 7.560.000 

7 

Bình chữa cháy khí CO2 

- Mã sản phẩm: MT3 

Trung Quốc 

bình 10 574.000 5.740.000 

8 

Bình chữa cháy bột MFZ4 

- Mã sản phẩm: MFTZ35 

Trung Quốc 

bình 20 322.000 6.440.000 

9 

Bình quả cầu chữa cháy dạng bột 

 - Mã sản phẩm: XZFTBL6 

Trung Quốc 

bình 5 558.800 2.794.000 

10 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bộ 10 49.500 495.000 

B ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ       323.820.000 

1 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~12.000 BTU/h, inverter 
bộ 8 12.990.000 103.920.001 

2 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~18.000 BTU/h, inverter 
bộ 10 21.990.000 219.899.999 

C KIM THU SÉT       31.515.000 

1 
Kim thu sét tƣơng đƣơng(NIMBUS 

15) bán kính bảo vệ cấp IV, Rp=32m. 
Bộ 1 31.515.000 31.515.000 

D THIẾT BỊ CẤP NƢỚC       44.990.000 

1 Máy bơm cấp nƣớc 1,5HP cái 2 7.645.000 15.290.000 

2 

Máy Nƣớc Nóng năng lƣợng mặt trời 

300 lít – F58-28 ống Classic 

Tân Á Đại Thành - Việt Nam 

Bộ 3 9.900.000 29.700.000 

E THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ       222.700.000 

1 BỘ ĐỊNH TUYẾN ROUTER bộ 1 9.800.000 9.800.000 

2 Bộ phát sóng wifi cái 5 8.800.000 44.000.000 

3 Camera IP Dome 2MP - H.265 cái 6 2.900.000 17.400.000 

4 Camera IP thân trụ 2MP - H.265 cái 2 2.900.000 5.800.000 

5 Bộ chuyển đổi quang điện 1000Mbps cái 4 715.000 2.860.000 

6 
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps + 

4SFP 
cái 1 26.500.000 26.500.000 
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7 
Switch 24 Port PoE 10/100/1000 Mbps 

+ 2SFP 
cái 1 31.000.000 31.000.000 

8 Đầu ghi hình Camera IP, 16 kênh cái 1 18.000.000 18.000.000 

9 Ổ cứng 10TB cái 1 13.000.000 13.000.000 

10 Bộ lƣu điện SMART PACK 2 kVA cái 1 29.000.000 29.000.000 

11 Bộ chuyển quang sang HDMI cái 1 3.100.000 3.100.000 

12 

Tivi 43 inch, 4K 

Loại Tivi: 

Smart Tivi 

cái 1 17.400.000 17.400.000 

13 

Bộ chuyển đổi quang điện (1 cổng 

quang - 4 cổng LAN PoE) 

– Tổng công suất: 60W 

cái 2 2.420.000 4.840.000 

  Tổng cộng thiết bị xây lắp       646.054.000 
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DANH MỤC THIẾT BỊ XÂY LẮP QUẾ SƠN 

      

STT Thiết bị xây lắp 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

A THIẾT BỊ PCCC-MÁY BƠM       23.029.000 

1 Trung tâm báo cháy tự động 5 kênh 
Trung 

tâm 
1 7.560.000 7.560.000 

7 

Bình chữa cháy khí CO2 

- Mã sản phẩm: MT3 

Trung Quốc 

bình 10 574.000 5.740.000 

8 

Bình chữa cháy bột MFZ4 

- Mã sản phẩm: MFTZ35 

Trung Quốc 

bình 20 322.000 6.440.000 

9 

Bình quả cầu chữa cháy dạng bột 

 - Mã sản phẩm: XZFTBL6 

Trung Quốc 

bình 5 558.800 2.794.000 

10 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bộ 10 49.500 495.000 

B ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ       323.820.000 

1 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~12.000 BTU/h, inverter 
bộ 8 12.990.000 103.920.001 

2 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~18.000 BTU/h, inverter 
bộ 10 21.990.000 219.899.999 

C KIM THU SÉT       31.515.000 

1 
Kim thu sét tƣơng đƣơng(NIMBUS 

15) bán kính bảo vệ cấp IV, Rp=32m. 
Bộ 1 31.515.000 31.515.000 

D THIẾT BỊ CẤP NƢỚC       44.990.000 

1 Máy bơm cấp nƣớc 1,5HP cái 2 7.645.000 15.290.000 

2 

Máy Nƣớc Nóng năng lƣợng mặt trời 

300 lít – F58-28 ống Classic 

Tân Á Đại Thành - Việt Nam 

Bộ 3 9.900.000 29.700.000 

E THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ       222.700.000 

1 BỘ ĐỊNH TUYẾN ROUTER bộ 1 9.800.000 9.800.000 

2 Bộ phát sóng wifi cái 5 8.800.000 44.000.000 

3 Camera IP Dome 2MP - H.265 cái 6 2.900.000 17.400.000 

4 Camera IP thân trụ 2MP - H.265 cái 2 2.900.000 5.800.000 

5 Bộ chuyển đổi quang điện 1000Mbps cái 4 715.000 2.860.000 

6 
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps + 

4SFP 
cái 1 26.500.000 26.500.000 
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7 
Switch 24 Port PoE 10/100/1000 Mbps 

+ 2SFP 
cái 1 31.000.000 31.000.000 

8 Đầu ghi hình Camera IP, 16 kênh cái 1 18.000.000 18.000.000 

9 Ổ cứng 10TB cái 1 13.000.000 13.000.000 

10 Bộ lƣu điện SMART PACK 2 kVA cái 1 29.000.000 29.000.000 

11 Bộ chuyển quang sang HDMI cái 1 3.100.000 3.100.000 

12 

Tivi 43 inch, 4K 

Loại Tivi: 

Smart Tivi 

cái 1 17.400.000 17.400.000 

13 

Bộ chuyển đổi quang điện (1 cổng 

quang - 4 cổng LAN PoE) 

– Tổng công suất: 60W 

cái 2 2.420.000 4.840.000 

  Tổng cộng thiết bị xây lắp       646.054.000 
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DANH MỤC THIẾT BỊ XÂY LẮP TIÊN PHƢỚC 

      

STT Thiết bị xây lắp 
Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

I THIẾT BỊ PCCC-MÁY BƠM       129.639.000 

1 
Trung tâm báo cháy tự động 5 

kênh 

Trung 

tâm 
1 7.560.000 7.560.000 

2 

Máy bơm chữa cháy động cơ điện 

Q= 63m3/h, H=50m 

Model: PN50 - 250 C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 22.820.000 22.820.000 

3 

Máy bơm chữa cháy động cơ 

diezel Q= 63m3/h, H=50m 

Công suất động cơ: 16.5KW 

Model:PNP50-250C 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 54.600.000 54.600.000 

4 

Máy bơm bù chữa cháy động cơ 

điện Q=3,5m3/h, H=60m 

Himawari/Việt Nam 

cái 1 10.710.000 10.710.000 

5 

Tủ điều khiển bơm chạy cho 3 

Bơm 

Linh kiện LS/Hàn Quốc 

Vỏ tủ Việt Nam 

tủ 1 8.400.000 8.400.000 

6 Bình điều áp 100lit Italya bình 1 10.080.000 10.080.000 

7 

Bình chữa cháy khí CO2 

- Mã sản phẩm: MT3 

Trung Quốc 

bình 10 574.000 5.740.000 

8 

Bình chữa cháy bột MFZ4 

- Mã sản phẩm: MFTZ35 

Trung Quốc 

bình 20 322.000 6.440.000 

9 

Bình quả cầu chữa cháy dạng bột 

 - Mã sản phẩm: XZFTBL6 

Trung Quốc 

bình 5 558.800 2.794.000 

10 Bảng nội quy, tiêu lệnh chữa cháy bộ 10 49.500 495.000 

II ĐIỀU HÒA KHÔNG KHÍ       323.820.000 

1 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~12.000 BTU/h, inverter 
bộ 8 12.990.000 103.920.001 

2 
Điều hòa treo tƣờng, công suất 

~18.000 BTU/h, inverter 
bộ 10 21.990.000 219.899.999 
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II KIM THU SÉT       31.515.000 

1 

Kim thu sét tƣơng 

đƣơng(NIMBUS 15) bán kính bảo 

vệ cấp IV, Rp=32m. 

Bộ 1 31.515.000 31.515.000 

IV THIẾT BỊ CẤP NƢỚC       44.990.000 

1 Máy bơm cấp nƣớc 1,5HP cái 2 7.645.000 15.290.000 

2 

Máy Nƣớc Nóng năng lƣợng mặt 

trời 300 lít – F58-28 ống Classic 

Tân Á Đại Thành - Việt Nam 

Bộ 3 9.900.000 29.700.000 

V THIẾT BỊ ĐIỆN NHẸ       222.700.000 

1 BỘ ĐỊNH TUYẾN ROUTER bộ 1 9.800.000 9.800.000 

2 Bộ phát sóng wifi cái 5 8.800.000 44.000.000 

3 Camera IP Dome 2MP - H.265 cái 6 2.900.000 17.400.000 

4 Camera IP thân trụ 2MP - H.265 cái 2 2.900.000 5.800.000 

5 
Bộ chuyển đổi quang điện 

1000Mbps 
cái 4 715.000 2.860.000 

6 
Switch 24 Port 10/100/1000 Mbps 

+ 4SFP 
cái 1 26.500.000 26.500.000 

7 
Switch 24 Port PoE 10/100/1000 

Mbps + 2SFP 
cái 1 31.000.000 31.000.000 

8 Đầu ghi hình Camera IP, 16 kênh cái 1 18.000.000 18.000.000 

9 Ổ cứng 10TB cái 1 13.000.000 13.000.000 

10 
Bộ lƣu điện SMART PACK 2 

kVA 
cái 1 29.000.000 29.000.000 

11 Bộ chuyển quang sang HDMI cái 1 3.100.000 3.100.000 

12 

Tivi 43 inch, 4K 

Loại Tivi: 

Smart Tivi 

cái 1 17.400.000 17.400.000 

13 

Bộ chuyển đổi quang điện (1 cổng 

quang - 4 cổng LAN PoE) 

– Tổng công suất: 60W 

cái 2 2.420.000 4.840.000 

V THIẾT BỊ THANG MÁY       1.400.000.000 

1 
Thang máy chở giƣờng bệnh, tải 

trọng 1000kg 
cái 1 1.400.000.000 1.400.000.000 

  Tổng cộng       2.152.664.000 
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DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ NÚI THÀNH 

      

STT Thiết bị Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 
Máy Xquang kỹ thuật số chụp 

tổng quát 
cái 1 2.293.500.000 2.293.500.000 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ QUẾ SƠN 

      

STT Thiết bị  Đơn vị Số lƣợng Đơn giá Thành tiền 

1 
Máy Xquang kỹ thuật số chụp tổng 

quát 
cái 1         2.293.500.000   2.293.500.000 

  TỔNG CỘNG       2.293.500.000 

 

DANH MỤC THIẾT BỊ Y TẾ TIÊN PHƢỚC 

2 Thiết bị y tế   3.429.892.000 3.772.882.000 

2.1 Thiết bị AHU phòng mổ Chi tiết 1.009.537.000 1.110.491.000 

2.2 Thiết bị khí Y tế Chi tiết 2.420.355.000 2.662.391.000 

 

 


