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BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

D  ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: 

MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI, NỘI THẤT PHÕNG MỔ, 

THIẾT BỊ VĂN PHÕNG KHU ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO 

 

Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Nam; 

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đâu tƣ Quảng Nam. 

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

 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 tƣ công;  

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đã đƣợc sữa đổi, bổ sung một số 

điều theo Luật số 03/2016/QH14, Luật số 35/2018/QH14, Luật số 40/2019/QH14 

và Luật số 62/2020/QH14; 

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;  

Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tƣ xây dựng;  

Căn cứ Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy 

đinh về quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tƣ công; 

Căn cứ Nghị quyết số 73/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về 

kế hoạch đầu tƣ công năm 2022;  

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; 

Căn cứ Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân 

sách nhà nƣớc và kế hoạch đầu tƣ vốn ngân sách nhà nƣớc năm 2022; 

Căn cứ Quyết định số 271/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc điều chỉnh một số nội dung tại các biểu kèm theo 

Quyết định số 3626/QĐ-UBND ngày 10/12/2021 của UBND tỉnh; 

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; 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ Y TẾ  
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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; Quyết định số 

1043/QĐ-SYT ngày 19/5/2022 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 

các đơn vị trực thuộc; 

Theo Báo cáo số 372/BC-BVĐK ngày 03/3/2022 của Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Nam về cung cấp số liệu lập Chủ trƣơng đầu tƣ dự án; Tờ trình số 

938/TTr-BV ngày 03/6/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam về việc lập 

Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, 

hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng 

Khu điều trị kỹ thuật cao; 

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

hoạch và Đầu tƣ thẩm định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, 

nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật cao với các nội dung 

chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG D  ÁN 

1. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam,  

hạng mục: Mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng 

Khu điều trị kỹ thuật cao.  

2. Dự án nhóm: B 

3. Cấp quyết định chủ trƣơng đầu tƣ dự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

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

5. Tên đơn vị sử dụng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Khu điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện Đa khoa 

tỉnh Quảng Nam, Số 01 Nguyễn Du, phƣờng An Mỹ, thành phố Tam Kỳ, tỉnh 

Quảng Nam.  

7. Dự kiến tổng mức đầu tƣ dự án: 144.000.000.000 đồng.       c    Một 

trăm bố  mươi bố  tỷ đồ  ).  

8. Nguồn vốn đầu tƣ: Ngân sách tỉnh. 

9. Tiến độ thực hiện: 2022 - 2024. 

10. Hình thức đầu tƣ của dự án: Nhà nƣớc đầu tƣ. 

11. Hình thức quản lý dự án: Thuê đơn vị tƣ vấn quản lý dự án. 
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II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA D  ÁN 

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

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

hoạch, kế hoạch đầu tƣ 

 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 Đa khoa tỉnh Quảng Nam đƣợc thành lập năm 1997 theo Quyết 

định số 144/QĐ-UBND tỉnh với quy mô 500 giƣờng bệnh. Năm 2000, Bệnh viện đã 

đƣợc Bộ Y tế thẩm định và nâng hạng lên Bệnh viện hạng II, với  quy mô 600 giƣờng 

bệnh, làm nhiệm vụ của tuyến khám chữa bệnh cuối cùng cho cán bộ và nhân dân 

trong tỉnh. Trong những năm qua, đƣợc sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân 

tỉnh, UBND tỉnh Quảng Nam và các Sở ban ngành, Bệnh viện đã từng bƣớc phát 

triển, nay đã là Bệnh viện Đa khoa hạng I (kể từ ngày 06/11/2020), với quy mô 930 

giƣờng bệnh kế hoạch và đƣợc đầu tƣ về cơ sở vật chất và trang thiết bị ngày càng 

đầy đủ, hiện đại. 

 Cơ cấu tổ chức 

- Bệnh viện có: 01 Giám đốc;  02 Phó Giám đốc và có 35 khoa, phòng chức 

năng nhƣ sau: 

+ 07 phòng chức năng: Kế hoạch tổng hợp; Tổ chức - Cán bộ; Tài chính - 

Kế toán; Vật tƣ thiết bị y tế; Điều dƣỡng; Hành chính quản trị; Quản lý chất lƣợng . 

+ 20 khoa lâm sàng: Khám bệnh ; Cấp cứu; Hồi sức tích cực - Chống độc; 

Nội Tổng hợp; Nội Tiêu hóa; Nội Tim mạch; Nội Thân- Nội tiết; Ngoại Tiêu hóa; 

Ngoại Tiết niệu – Lồng ngực; Ngoại Chấn thƣơng; Ngoại Thần kinh cột sống; Gây 

mê – Hồi sức; Răng - Hàm - Mặt; Tai - Mũi - Họng; Mắt; Phục hồi chức năng; 

Ung bƣớu ; Đông Y; Y học nhiệt đới; Sản;  

+ 08 khoa cận lâm sàng: Huyết học; Vi sinh; Hóa sinh; Chẩn đoán hình ảnh; 

Giải phẫu bệnh; Dƣợc; Kiểm soát nhiễm khuẩn; Dinh dƣỡng. 

 Nhân lực Bệnh viện 

      Tổng số công chức, viên chức, ngƣời lao động của Bệnh viện là 807 

ngƣời, nhiều CBVC có trình độ chuyên môn cao ở các chuyên khoa khác nhau nhƣ 

sau:  

Bảng 1  

Nội dung lao động tại bệnh viện 
Tổng số   

(1) + (2) 

Hợp đồng 

(1) 

Biên chế 

(2) 

1) Tổng số Y, Bác sỹ   178   87   91 

- Chuyên khoa II    17   1   16 

- Bác sĩ nội trú   7   1   6 

- Thạc sĩ y khoa   7   2   5 

- Chuyên khoa I    39   1   38 

- Bác sĩ   108   82   26 

- Y sỹ làm công tác điều trị 0      
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Nội dung lao động tại bệnh viện 
Tổng số   

(1) + (2) 

Hợp đồng 

(1) 

Biên chế 

(2) 

2) Tổng số Dƣợc   36   10   26 

- Chuyên khoa II   1     1 

- Chuyên khoa I       

- Dƣợc sĩ Đại học   9     9 

- Dƣợc sĩ Trung học/KTV dƣợc TH   25   10   15 

- Dƣợc tá (sơ học)   1     1 

3) Tổng số Điều dƣỡng   322   121   201 

- ĐD CKI / Thạc sĩ điều dƣỡng   2     2 

- Đại học điều dƣỡng   69   12   57 

- Cao đẳng điều dƣỡng   215   97   118 

- Trung học điều dƣỡng   36   12   24 

- Sơ học điều dƣỡng 0      

4) Tổng số Nữ hộ sinh   58   9   49 

- Thạc sĩ  hộ sinh 0      

- Đại học hộ sinh   6     6 

- Cao đẳng hộ sinh   12   5   7 

- Trung học hộ sinh   40   4   36 

- Sơ học hộ sinh 0      

5) Tổng số Kỹ thuật viên Y   90   24   66 

- Thạc sĩ 0      

- Đại học   22     22 

- Cao đẳng   50   22   28 

- Trung học   18   2   16 

- Sơ học 0      

6) Tổng số Hộ lý/ Ycông do BV quản lý   58   58   

7) Tổng số các cán bộ khác:   65   31   34 

- Thạc sĩ/ Tiến sĩ   5   1   4 

- Đại học   31   7   24 

- Cao đẳng   4   1   3 

- Trung học   7   5   2 

- Sơ học   18   17   1 

TỔNG CỘNG   807  340  467 

1.1.2. Cơ sở vật chất 

Sau gần 25 năm vừa xây dựng và điều trị, Bệnh viện hiện có 20 khoa lâm 

sàng, 08 khoa cận lâm sàng và 07 phòng chức năng. Mỗi khoa điều trị gồm một 

khối nhà 02 tầng, với công suất trung bình  650 giƣờng bệnh nội trú 
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Và hạ tầng kỹ thuật, cấp điện cấp nƣớc, xử lý nƣớc thải tổng thể cho Bệnh 

viện. 

 Trang thiết bị 
(1) Trang thiết bị cơ bản: đƣợc đầu tƣ theo tiêu chuẩn Bệnh viện hạng I, tuy 

nhiên còn thiếu về số lƣợng, chủng loại.  

(2) Trang thiết bị kỹ thuật cao hiện có:  Máy chụp cắt lớp điện toán 64 dãy ; 

Máy chụp công hƣởng từ (MRI); Máy chụp mạch số hóa xóa nền (DSA);  Hệ 

thống mổ nội soi; Hệ thống Nội soi chẩn đoán; Máy huyết học tự động;  Máy sinh 

hóa tự động. 

 Công nghệ thông tin 

(1) Phòng server với 02 server:  Máy tính, máy in và các thiết bị khác: Tổng 

số máy tính kết nối mạng khoảng 200 máy và 150 máy in các loại để cán bộ nhân 

viên làm việc trong hệ thống mạng nội bộ phục vụ công tác khám chữa bệnh. 

 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.  

(2) Phần mềm: Bệnh viện sử dụng chƣơng 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 dƣợc; Quản lý hồ sơ bệnh án; Quản lý tài chính. 

1.2. Tình hình thực hiện công tác y tế năm từ tháng 10/2018 đến tháng 

9/2021 

Bảng 2  

TT Chỉ tiêu chuyên môn 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

2018 

Thực 

hiện 

2019 

Thực 

hiện 

2020 

Thực 

hiện 

2021 

1 Tổng số giƣờng bệnh giƣờng 970 970 930 832 

2 Tổng số lần khám bệnh lần 162.483 188.061 190.497 175.234 

3 
Tổng số chuyển viện tại 

khoa Khám 
lƣợt 1.728 2.051 1.800 1.515 

4 
Tổng số ngƣời bệnh 

điều trị nội trú 
lƣợt 44.031 46.712 46.015 43.807 

5 
Tổng số điều trị nội trú 

chuyển viện 
lƣợt 635 831 806 740 

6 
Tổng số ngƣời bệnh vào 

khoa Cấp cứu 
lƣợt 27.551 28.438 28.219 32.735 

7 
Tổng số ngƣời bệnh vào 

cấp cứu sản 
lƣợt 6.944 6.546 6.862 5.327 

8 
Số ngày điều trị ngƣời 

bệnh của NB nội trú 
ngày 8 7,6 7,4 6,9 

9 
Tổng số ngƣời bệnh tử 

vong tại BV 
ngƣời 37 26 42 34 
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TT Chỉ tiêu chuyên môn 
Đơn vị 

tính 

Thực 

hiện 

2018 

Thực 

hiện 

2019 

Thực 

hiện 

2020 

Thực 

hiện 

2021 

10 Tổng số lần phẫu thuật lần 12.522 13.904 13.643 13.320 

11 
Tổng số lần xét nghiệm 

trong năm 
lần 373.969 424.329 441.193 473.231 

12 Tổng số lần siêu âm lần 68.462 73.834 74.929 72.357 

13 
Tổng số lần chụp X 

quang 
lần 77.398 88.210 91.137 87.030 

14 
Tổng số lần chụp CT 

Scan 
lần 10.830 11.484 13.220 14.356 

15 Tổng số lần chụp MRI lần 2.334 2.862 3.340 3.519 

16 Tổng số lần nội soi lần 6.648 7.655 7.721 6.669 

1.5. Các kỹ thuật mới và kỹ thuật cao đã triển khai  

Bảng 3  

TT Tên kỹ thuật mới, phƣơng pháp mới Khoa thực hiện 
Đã triển 

khai 

Chƣa 

triển 

khai 

1 Đo hoạt độ CK (Creatine kinase)  Hóa sinh x  

2 
Điều chế huyết tƣơng giàu tiểu cầu tự 

thân (PRP) tƣơng ứng 4 ml 
Huyết học x  

3 Virus test nhanh Vi sinh x  

4 
Phẫu thuật u tuyến yên bằng đƣờng qua 

xoang bƣớm 
Ngoại TK-CS x  

5 Nội soi rửa phế quản phế nang chọn lọc Nội tổng hợp x  

6 Phẫu thuật thay khớp vai nhân tạo Ngoại CT x  

7 

Phẫu thuật điều trị gãy đầu ngoài xƣơng 

đòn bằng nẹp móc (Phẫu thuật KHX gãy 

xƣơng đòn) 

“ x  

8 
Tiêm khớp gối (tiêm huyết tƣơng giàu 

tiểu cầu) 
“ x  

9 

Sử dụng màng lọc OXIRIS trong lọc 

máu liên tục cho bệnh nhân sốc nhiễm 

khuẩn và suy thận cấp 

HSTC-CĐ x  

10 Siêu âm bơm nƣớc buồng tử cung  Sản x  

11 Cắt gan Ngoại tiêu hóa x  

12 
Cắt dạ dày nội soi trong điều trị ung thƣ 

dạ dày 
“ x  

13 
Dẫn lƣu đƣờng mật xuyên gan ra da 

dƣới hƣớng dẫn C-arm 
“ x  

14 Tiêm nội nhãn anti VEGF (AVASTIN) Mắt x  

Tổng cộng: 14 kỹ thuật 
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2. Hiện trạng cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế, công nghệ thông tin 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam 

 2.1. Về cơ sở vật chất 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam có diện tích khuôn viên: 62.493,40 m
2
, 

sau gần 25 năm vừa xây dựng và điều trị, Bệnh viện hiện có 28 khoa và 07 phòng 

với diện tích sàn sử dụng: 39.024,16m
2
, trong đó bố trí các khoa sau: 

- Khu kỹ thuật: Công trình 3 tầng, với tổng diện tích sàn 6.015 m
2
, bố trí các 

khoa: Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa giải phẫu bệnh, Khoa Huyết học truyền 

máu, Khoa Hóa sinh và Khoa Vi sinh và 08 phòng mổ; 

 - Có 5 khối nhà 2 tầng với tổng diện tích sàn mỗi khối 1.845m
2
 làm khoa 

điều trị, với thu dung điều trị thiết kế 70 giƣờng bệnh mỗi khoa. 

 - Có 5 khối nhà 2 tầng, tổng diện tích sàn mỗi khối 1.280m
2
 làm khoa điều 

trị, với thu dung điều trị theo thiết kế 50 giƣờng bệnh mỗi khoa. 

- Khoa Phụ Sản 5 tầng, 120 gƣờng bệnh đã đƣợc khánh thành và đƣa vào sử 

dụng năm 2013. 

- Hành lang nối 2 tầng giữa các khoa phòng với tổng chiều dài 246m đã đƣợc 

đƣa vào sử dụng vào năm 2011;  

- Hạ tầng kỹ thuật:  

+ Máy phát điện dự phòng (01 MFĐ 500 KVA; 01 MFĐ 135KVA;01 MFĐ 

35 KVA) 

+ Hệ thống thoát nƣớc bề mặt đã cũ, hỏng và không đồng bộ 

+ Hệ thống xử lý nƣớc thải đã đƣa vào sử dụng 2019 với công suất 500 m3/ ngày 

đêm. 

+ Hệ thống PCCC còn thiếu, không đồng bộ. 

 2.2. Về trang thiết bị y tế 

Những năm gần đây, đƣợc sự quan tâm của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh, 

UBND tỉnh Quảng Nam và các Sở ban ngành, Bệnh viện đã đƣợc đầu tƣ trang bị 

thêm nhiều máy móc, trang thiết bị y tế cần thiết, hiện đại: lắp đặt máy DSA, MRI, 

CT 64 dãy, hệ thống xạ trị. Về cơ bản, các trang thiết bị hiện đại của một cơ sở điều 

trị hạng I đã đáp ứng gần đủ. Tuy nhiên, do đặc thù của Bệnh viện đƣợc xây dựng trải 

dài trên một diện tích rất rộng, để đáp ứng nhu cầu phẫu thuật cấp cứu, an toàn ngƣời 

bệnh, hiện Bệnh viện có 03 khu phẫu thuật: Khoa Sản, khoa Cấp cứu và khoa Gây mê 

– Hồi sức nên các thiết bị phục vụ phẫu thuật nhƣ: bàn mổ, đèn mổ, máy gây mê, máy 

thở, monitoring theo dõi bệnh nhân còn thiếu nhiều. Hệ thống khí y tế chƣa hoàn 

chỉnh và không đồng bộ. Các thiết bị phòng chống, kiểm soát nhiễm khuẩn Bệnh viện 

còn rất thiếu. 

 2.3. Về Công nghệ thông tin 

- Phòng server với 02 server 

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

180 máy và 150 máy in các loại để cán bộ nhân viên làm việc trong hệ thống mạng 

nội bộ phục vụ công tác khám chữa bệnh. Hầu hết các thiết bị đã cũ và không đồng 

bộ. 
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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 chƣơng 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 dƣợc; Quản lý hồ sơ bệnh án; Quản lý tài chính. 

3. Sự cần thiết đầu tƣ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam là Bệnh viện Đa khoa hạng I (từ ngày 

06/11/2020), với 930 giƣờng bệnh kế hoạch, hiện đƣợc đầu tƣ về cơ sở vật chất và 

trang thiết bị ngày càng đầy đủ, hiện đại. Bệnh viện đã triển khai và ứng dụng nhiều 

kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, trong công tác khám bệnh, chữa bệnh, đáp ứng nhu cầu 

khám chữa bệnh của cán bộ và Nhân dân trong tỉnh. 

Trong những năm qua, đƣợc 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 vƣơn lên của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức của Ngành 

Y tế nói chung và của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam nói riêng, công tác 

khám bệnh, chữa bệnh đƣợc coi trọng từng bƣớc đổi mới và chất lƣợng khám chữa 

bệnh ngày càng đƣợc nâng cao. 

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

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

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

lòng tin, có uy tín cao đối với ngƣời 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.  

Theo Nghị Quyết của Hội đồng nhân tỉnh Quảng Nam trong hoạch đầu tƣ 

Trung hạn 2020-2025, Bệnh viện Đa khoa tỉnh dự kiến đƣợc đầu tƣ thêm về thiết 

bị Y tế và từng bƣớc đầu tƣ hoàn thiện cơ sở vật chất đồng bộ. Trƣớc tiên, năm 

2020 Bệnh viện đƣợc UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt Dự án đầu tƣ xây dựng 

Bệnh viện đa khoa Quảng Nam, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao đã đƣợc 

UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt tại Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 

31/12/2020, với quy mô gồm:  

- Nhà 7 tầng + 1 tầng tum, diện tích xây dựng 2.209,1m2, tổng diện tích sàn 

xây dựng: 14.175,5m2, chiều cao công trình 33,85m so với cao trình nền sân. Kết 

cấu móng cọc bê tông ly tâm. Móng, cột, dầm bê tông cốt thép cấp bền B35 đá 

10x20. Kết cấu sàn BTCT dự ứng lực đổ tại chỗ cấp bền B35 đá 10x20. Tƣờng xây 

gạch không nung, trát và mastic, lăn sơn hoàn thiện. Mái BTCT trên lợp tole chống 

nóng, chống thấm. Nền, sàn lát gạch granite. Bậc cấp, cầu thang lát đá granite tƣ 

nhiên. Cửa đi, cửa sổ bằng nhôm Xingfa. Hệ thống điện, chống sét, chống mối, cấp 

thoát nƣớc, PCCC công trình, hệ thống điều hòa, hệ thống khí y tế, lọc khuẩn 

phòng mổ, hệ thống thang máy. 

- Các hạng mục phụ trợ: Nhà đặt thiết bị khí y tế; Bể nƣớc chữa cháy; Bể 

nƣớc sinh hoạt. 
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- Thiết bị: Hệ thống khí y tế, hệ thống lọc khuẩn phòng mổ, hệ thống truyền 

mẫu xét nghiệm, hệ thống gọi y tá; thiết bị xây dựng. 

Tổng mức đầu tƣ: 165.531.139.000 từ nguồn vốn ngân sách tỉnh. Thời gian 

thực hiện dự án: năm 2019-2023, nhƣng dự án chƣa bố trí vốn đầu tƣ nội thất 08 

phòng mổ, thiết bị y tế rời, thiết bị văn phòng. 

Hiện nay, hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao thuộc Bệnh viện đa khoa 

Quảng Nam đang đƣợc tổ chức thi công xây lắp và dự kiến hoàn thành vào cuối 

quý I/2023. Vì vậy để khối nhà đƣa vào hoạt động đồng bộ, phát huy hiệu quả 

công trình, việc đầu tƣ thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng khu 

điều trị kỹ thuật cao là hết sức cần thiết và cấp bách; cần đƣợc triển khai sớm nhằm 

tránh tình trạng không có đủ thiết bị hoạt động gây ảnh hƣởng đến hiệu quả hoạt 

động của Bệnh viện và hiệu quả đầu tƣ của dự án.  

4. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ 

- Về cơ sở vật chất:  

Hạng mục Khu điều trị kỹ thuật cao đã đƣợc UBND tỉnh Quảng Nam phê 

duyệt tại Quyết định số 3996/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 và đang đƣợc tổ chức 

thi công xây lắp và dự kiến hoàn thành phần xây dựng, nghiệm thu bàn giao đƣa 

vào sử dụng vào năm 2023.  

- 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. 

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 tƣ 

 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 tƣớng 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 cƣờng đầu tƣ, kiện toàn và nâng cao chất lƣợng y tế; đào tạo, phát 

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

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

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

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

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

ngân sách địa phƣơng để đầu tƣ, nâng cao chất lƣợng hiệu quả hoạt động của hệ 

thống y tế cơ sở và mạng  lƣới 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 nƣớc về chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân, đồng thời mang lại lợi ích 

kinh tế, tiết kiệm đƣợc chi phí chữa trị đối với bệnh nhân. 
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Dự án sẽ cải thiện tình trạng sức khỏe cho khu vực dân cƣ trong khu vực. 

Tăng khả năng đáp ứng yêu cầu về dịch vụ y tế của ngƣời 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. Khu điều trị kỹ thuật 

cao của Bệnh viện khi đi vào hoạt động sẽ cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe 

chất lƣợng cao, với đội ngũ Y bác sĩ có chất lƣợng. 

 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 Chƣơng trình phát 

triển sự nghiệp Y tế, Dân số tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021-2025:  

"Mục tiêu 4: Tiếp tục đầu tƣ xây mới, nâng cấp, phát triển hạ tầng cơ sở y 

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

bảo môi trƣờng 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 tƣ 

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

y tế số." 

Dự án đầu tƣ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Mua sắm 

trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng Khu điều trị kỹ thuật 

cao góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ sở hạ tầng, đƣa Khu điều trị kỹ thuật cao hoạt 

động kịp thời. Phục vụ tốt hơn cho việc khám chữa bệnh cho ngƣời dân, giúp 

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

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

dựng.  

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

 6.1. Mục tiêu 

- Mục tiêu chung:  

Từng bƣớc xây dựng Bệnh viện đa khoa tỉnh Quảng Nam có trang thiết bị 

hiện đại đáp ứng nhu cầu khám và chữa bệnh khi Khu điều trị kỹ thuật cao để đảm 

bảo đƣa vào hoạt động năm 2023, đảm bảo cơ sở vật chất Bệnh viện Đa khoa hạng 

I, phát triển các dịch vụ y tế theo hƣớng chuyên sâu, nhằm tạo cơ hội cho mọi 

ngƣời dân đƣợc tiếp cận với các dịch vụ y tế có chất lƣợng ngày càng cao, giảm 

thiểu chi phí cho ngƣời bệnh phải chuyển viện chuyển tuyến. 

- Mục tiêu cụ thể: 

Đầu tƣ mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng 

cho Khu điều trị kỹ thuật cao nhằm đảm bảo Bệnh viện đạt tiêu chuẩn khám chữa 

bệnh theo quy định của Bộ Y tế, đảm bảo tính tiên tiến hiện đại, phù hợp với nhu 

cầu, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ. Kịp thời đƣa khu điều trị kỹ thuật cao 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. 
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 6.2. Quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ 

 6.2.1 Địa điểm và phạm vi đầu tƣ 

a) Địa điểm đầu tƣ: Khu điều trị kỹ thuật cao - Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Nam – Số 01 Nguyễn Du, P. An Mỹ, TP. Tam Kỳ, tỉnh Quảng 

Nam.  

b) Phạm vi đầu tƣ:  

Đầu tƣ mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng  

cho khu điều trị kỹ thuật cao – Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam theo đúng tiêu 

chuẩn quy định của Bộ Y tế. 

6.2.2 Quy mô đầu tƣ 

a) Trang thiết bị nội thất phòng mổ 

TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Định 

mức đã 

đƣợc phê 

duyệt 

Số lƣợng 

hiện có 

Số 

lƣợng 

đầu tƣ 

I Hệ thống nội thất phòng mổ 
hệ 

thống 
16 08 08 

 
Hệ thống panel vách thép,trần thép kháng khuẩn, sàn vinyl kháng khuẩn và thiết 

bị đồng bộ cho phòng mổ chuẩn, dự kiến gồm: 

1 

Cung cấp và lắp đặt hệ Panel 

vách thép kháng khuẩn (08 

phòng mổ)  

m2 

  

653 

2 
Cung cấp lắp đặt tấm chì cho 

vách 2 phòng mổ  
m2 

  
350 

3 
Cung cấp và lắp đặt hệ Panel 

trần thép kháng khuẩn 
m2 

  
454 

4 
Cung cấp lắp đặt tấm chì cho 

trần 2 phòng mổ 
m2 

  
153 

5 Vữa Barite chống phóng xạ m2   148 

6 
Cửa trƣợt tự động 1600x2200 

không ốp chì 
Bộ 

  
06 

7 
Cửa trƣợt tự động 1600x2200 

ốp chì 
 bộ  

  
02 

8 
Cửa mở tay thủy lực 01 cánh 

1000x2200 không chì 
Bộ  

  
06 

9 
Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 

1000x2200 ốp chì 
 bộ  

  
02 

10 
Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl 

chống tĩnh điện trong phòng 
m2 

  
445 
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TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Định 

mức đã 

đƣợc phê 

duyệt 

Số lƣợng 

hiện có 

Số 

lƣợng 

đầu tƣ 

mổ 

11 
Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl 

cho hành lang phòng mổ 
m2 

  
318 

12 
Nẹp góc chân tƣờng, viền 

tƣờng Vinyl 
m 

  
355 

13 Vữa tự san phẳng m2   445 

14 
Đèn LED chiếu sáng âm trần 

40W 
Bộ 

  
96 

15 
Đèn đọc phim X-Quang - Loại 

3 hàng phim 
bộ 

  
08 

16 Tủ chứa thiết bị, dụng cụ Cái   08 

17 
Bộ modul chứa ổ cắm điện 

phòng mổ 
bộ 

  
16 

18 
Đồng hồ chuyên dụng phòng 

mổ 
bộ 

  
08 

19 Tủ biến áp cách ly Tủ/Bộ   08 

20 
Bảng ngõ đầu ra khí y tế gắn 

tƣờng 
Bộ 

  
08 

21 Đèn báo đang mổ Chiếc   08 

22 Tủ bảo quản ấm Cái   04 

23 Tủ bảo quản lạnh Cái   04 

II 

Hệ thống cánh tay treo trần 

cung cấp khí và điện cho thiết 

bị 

Hệ 

thống 
16 0 08 

III 
Buồng thổi khí Airshower cho 

nhân viên 
Bộ 02 0 01 

IV 
Buồng thổi khí Airshower cho 

bệnh nhân 

Hệ 

thống 
02 0 01 

 

 

 

 

 



17 

b) Trang thiết bị y tế rời  

TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Định 

mức đã 

đƣợc phê 

duyệt 

Số lƣợng 

hiện có 

Số lƣợng 

đầu tƣ 

1 
Máy gây mê kèm thở có   8 chế 

độ thở  kèm theo monitor 
Cái 18 10 05 

2 Bàn mổ đa năng điện thủy lực Cái 16 08 08 

3 
Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 

nhánh có tay gắng camera HD 
HT 

16 08 

02 

4 
Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 

nhánh 
HT 06 

5 Dao mổ điện cao tần đa chức năng Cái 18 08 03 

6 

Monitor phòng mổ cao cấp 10 

thông số. Cung lƣợng tim esCCO. 

Độ mê sâu BIS. Độ giãn cơ TOF 

Cái 

341 64 

08 

7 
Monitor theo dõi bệnh nhân 7 

thông số 
Cái 40 

8 
Dao mổ siêu âm và phụ kiện đi 

kèm 
Cái 16 01 01 

9 
Máy thở tích hợp công cụ thông 

khí bảo vệ phổi đi kèm khí dung 
Cái 

82 59 

06 

10 
Máy thở có công cụ thở oxy dòng 

cao 
Cái 08 

11 
Giƣờng hồi sức tích cực điện đa 

năng 
Cái 

50 0 

42 

12 

Giƣờng hồi sức tích cực điện đa 

năng cao cấp (Giƣờng hồi sức tích 

cực tích hợp cân điện tử) 

Cái 08 

13 Giƣờng bệnh nhân Cái 
Ko phải 

TBYT 
- 320 

14 Tủ đầu giƣờng Cái 
Ko phải 

TBYT 
- 320 

15 

Hệ thống chụp X quang số hóa 

tổng quát (Hệ thống X Quang cố 

định kỹ thuật số, 02 tấm DR) 

Cái 05 01 01 

16 
Hệ thống nội soi Dạ dày – Tá 

tràng, đại tràng có tính năng hỗ 

trợ chẩn đoán ung thƣ sớm kèm 

HT 03 02 01 
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TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Định 

mức đã 

đƣợc phê 

duyệt 

Số lƣợng 

hiện có 

Số lƣợng 

đầu tƣ 

máy cắt đốt Argon và bộ dụng cụ 

điều trị 

17 
Máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ 

thuật số 3D 
HT 01 0 01 

18 Máy C-Arm Cái 05 02 01 

19 Máy cắt lát vi thể Cái 01 0 01 

20 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch Cái 01 0 01 

21 
Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch 

bằng sóng cao tần  
Cái 01 0 01 

22 
Bồn rửa tay 2 chổ đứng 2 vòi tự 

động 
Cái 14 04 08 

c) Trang thiết bị Công nghệ thông tin 

Theo nhu cầu thực tế công việc của các khoa phòng triển khai để tiếp nhận 

khu điều trị kỹ thuật cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu công nghệ thông tin, quản lý 

tổng thể Bệnh viện qua phần mềm quản lý, tiến tới việc triển khai bệnh án điện tử 

trong thời gian đến; danh mục, số lƣợng trang thiết bị công nghệ thông tin đƣợc 

trang bị cụ thể nhƣ sau: 

  Trang thiết bị Công nghệ thông tin 

 TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số 

lƣợng 

đầu tƣ 

1 Máy chủ (server)  Cái 01 

2 Máy vi tính để bàn  Cái 30 

3 Máy in  Cái 30 

4 Thiết bị chuyển mạch Core Switch Cái 01 

5 Router wifi Cái 14 

  Dự kiến đầu tư cho các Khoa phòng sau: 

TT Khoa/Phòng Tên thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số  

lƣợng 
Ghi chú 

1 Cấp cứu 
Bộ máy vi tính Bộ 04  

Máy in Cái 04  

2 Chẩn đoán hình Ảnh 
Bộ máy vi tính  Bộ 04  

Máy in Cái 04  
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TT Khoa/Phòng Tên thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số  

lƣợng 
Ghi chú 

3 
Ngoại Tiết niệu - Lồng 

ngực 

Bộ máy vi tính Bộ 04  

Máy in Cái 04  

4 
Ngoại Thần kinh - Cột 

sống 

Bộ máy vi tính Bộ 04  

Máy in Cái 04  

5 Ngoại Tiêu hóa 
Bộ máy vi tính Bộ 04  

Máy in Cái 04  

6 
Hồi sức tích cực - 

Chống độc 

Bộ máy vi tính Bộ 04  

Máy in Cái 04  

7 Gây mê - Hồi sức 
Bộ máy vi tính Bộ 03  

Máy in 
 

03  

8 Khoa điều trị cán bộ 
Bộ máy vi tính Bộ 03  

Máy in Cái 03  

9 Phòng máy chủ 

Máy chủ (server)  Bộ 01  

Thiết bị chuyển 

mạch Core Switch 
Cái 01 

 

10 Router wifi cho 7 tầng Router wifi Cái 14 
02 cái/1 

tầng 

d) Trang thiết bị văn phòng 

    Khu điều trị kỹ thuật cao bố trí 08 khoa, cụ thể nhƣ sau:  

+ Tầng 1: Khoa Cấp cứu, Chẩn đoán hình ảnh;  

+ Tầng 2: Khoa Hồi sức tích cực chống độc;  

+ Tầng 3: Khoa Gây mê – Hồi sức;  

+ Tầng 4: Khoa Ngoại Thần kinh – Cột sống;  

+ Tầng 5: Khoa Ngoại Tiêu hóa;  

+ Tầng 6: Khoa Ngoại Tiết niệu – Lồng ngực, mạch máu  

+ Tầng 7: Khoa điều trị cán bộ. 

Để đáp ứng số lƣợng trang thiết bị văn phòng cho các khoa này, Bệnh 

viện đã rà soát lại toàn bộ, giữ lại các thiết bị còn dùng đƣợc, loại bỏ những thiết bị 

hƣ hỏng, sắp hƣ hỏng và bổ sung một số thiết bị lâu nay chƣa đƣợc trang bị. 

 Trang thiết bị văn phòng 

TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số 

lƣợng 

đầu tƣ 

1 Bàn phòng giao ban Cái 07 

2 Bàn làm việc Trƣởng khoa Cái 07 
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TT Tên và loại thiết bị 
Đơn 

vị tính 

Số 

lƣợng 

đầu tƣ 

3 Bàn làm việc bác sĩ, tƣ vấn, chẩn đoán hình ảnh… Cái 40 

4 Ghế ngồi làm việc Cái 280 

5 Ghế ngồi chờ của ngƣời bệnh Cái 40 

6 Quầy làm việc hành chính, tƣ vấn Cái 07 

7 
Tủ sắt để sổ sách, hồ sơ chia làm 4 tầng có 4 cánh cửa 

mở 
Cái 07 

8 
Tủ để quần, áo nhân viên 15 ngƣời, chia làm 2 tầng, có 

2 cánh cửa mở tầng trên và 2 cánh cửa mở tầng dƣới 
Cái 14 

9 
Tủ để quần, áo bệnh nhân 25 ngƣời, chia làm 2 tầng, có 

4 cánh cửa mở tầng trên và 4 cánh cửa mở tầng dƣới 
Cái 14 

10 
Tủ nhôm kính để dụng cụ sạch, chia làm 5 tầng có 4 

cánh cửa mở 
Cái 07 

11 Tủ dụng cụ vô khuẩn, chia làm 4 tầng có 2 cánh cửa mở Cái 07 

12 Tủ đựng đồ vải sạch, chia làm 5 tầng Cái 06 

13 
Tủ sắt để đồ dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu, 9 

ngăn 
Cái 14 

14 
Tủ đựng thuốc, vật tƣ tiêu hao phòng hồi sức cấp cứu, 

chia làm 5 tầng 
Cái 07 

15 Tủ để Hồ sơ bệnh án, mẫu in, chia 8 tầng Cái 07 

16 Tủ để phim XQ, CT, MRI, chia làm 06 tầng Cái 07 

17 Tủ để hồ sơ sổ sách hành chính Cái 07 

18 Tủ để đồ dùng, quần áo bệnh nhân, chia làm 36 hộc Cái 10 

19 Bàn vi tính Cái 30 

20 Ghế xoay Cái 20 

21 Máy nƣớc uống nóng, lạnh Cái 14 

22 
Ti vi phục vụ tƣ vấn giáo dục sức khoẻ, sinh hoạt 

chuyên đề 
Cái 16 

23 
Bảng tên khối nhà chính, tên khoa, tên phòng bệnh, số 

đầu giƣờng, bảng phân trực… 
Gói 01 

 Trang thiết bị văn phòng trên, số lượng mua sắm cho các phòng chức 

năng sau: 
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1. Bàn phòng giao ban:  Hiện nay các khoa này đều sử dụng nhiều bàn gỗ 
nhỏ ghép lại, hầu hết các bàn gỗ đã cũ nát nên trang bị mới 07 bàn giao ban cho 07 

khoa. 

2. Bàn làm việc Trƣởng khoa: Chƣa đƣợc trang bị nên trang bị mới 07 bàn 

cho 07 khoa. 

3. Bàn làm việc bác sĩ, tƣ vấn, chẩn đoán hình ảnh…:  40 bàn, do chƣa đƣợc 
trang bị nên trang bị mới. 

4. Ghế ngồi làm việc: Hiện nay các khoa đều sử dụng ghế nhựa nhiều chủng 
loại lâu ngày đã quá cũ kỹ nên trang bị mới 280 ghế gỗ. Ghế ngồi làm việc đƣợc 

trang bị mới căn cứ từ việc thống kê theo số lƣợng nhân viên hiện tại của các khoa 

là: 276 ngƣời. Trong đó: Khoa Gây mê - Hồi sức: 67 nhân viên; Khoa điều trị cán 

bộ: 25 nhân viên; Khoa Ngoại Thần 

5. Ghế ngồi chờ bệnh nhân:  hiện nay chƣa đƣợc trang bị nên đề nghị trang 
bị mới 40 cái. 

6. Quầy làm việc hành chính, tƣ vấn: 07 cái cho 07 khoa. 

7. Tủ sắt để sổ sách, hồ sơ chia làm 4 tầng có 4 cánh cửa mở: 07 cái cho 07 
khoa. 

8. Tủ để quần, áo nhân viên 15 ngƣời: 14 cái, mỗi khoa 02 cái. 

9. Tủ để quần, áo bệnh nhân 25 ngƣời: 14 cái, mỗi khoa 02 cái. 

10. Tủ nhôm kính để dụng cụ sạch: 07 cái cho 07 khoa. 

11. Tủ đựng dụng cụ vô khuẩn: 07 cái cho 07 khoa. 

12. Tủ đựng đồ vải sạch: 06 cái, một khoa tận dụng lại. 

13. Tủ sắt để đồ dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu, 9 ngăn: 14 cái, mỗi 
khoa 02 cái. 

14. Tủ đựng thuốc, vật tƣ tiêu hao phòng hồi sức cấp cứu: 07 cái cho 07 
khoa. 

15. Tủ để Hồ sơ bệnh án, mẫu in, chia 8 tầng: 07 cái cho 07 khoa. 

16. Tủ để phim XQ, MRI, CT: 07 cái cho 07 khoa. 

17. Tủ để hồ sơ sổ sách hành chính: 07 cái cho 07 khoa. 

18. Tủ để đồ dùng, quần áo bệnh nhân, chia làm 36 hộc: 10 cái, đƣợc trang 
bị theo nhu cầu, số lƣợng bệnh nhân của mỗi khoa. 

19. Bàn vi tính: 30 cái, bàn tính theo số lƣợng máy vi tính đƣợc trang bị. 

20. Ghế xoay: 20 cái, phục vụ cho khoa Chẩn đoán hình ảnh và bàn máy vi 
tính. 

21. Máy nƣớc uống nóng lạnh: 14 cái, mỗi khoa 02 cái. 

22. Ti vi phục vụ tƣ vấn giáo dục sức khoẻ, sinh hoạt chuyên đề: 16 cái cho 

08 khoa. 

23. Bảng tên khối nhà chính, tên khoa, tên phòng bệnh, số đầu giƣờng, bảng 
phân trực và nhiều loại bảng khác cho các khoa. 
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7. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân 

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

thực hiện dự án 

 7.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ 

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

Thƣơng binh xã hội về việc quy định mức lƣơng đối với chuyên gia tƣ vấn trong 

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

đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nƣớc. 

- Thông tƣ 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 tƣ xây 

dựng, phí thẩm định thiết kế cơ sở. 

- Nghị định số 99/2021/NĐ-CP ngày 11/11/2021 của Chính phủ Quy đinh về 

quản lý, thanh toán, quyết toán dự án sử dụng vốn đầu tƣ công; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng 

dẫn xác định và quản lý chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Thông tƣ số 12/2021/TT-BXD ngày 31/8/2021 của Bộ Xây dựng Ban hành 

định mức xây dựng; 

- Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08 tháng 11 năm 2021 của Chính phủ Về 

quản lý trang thiết bị y tế. 

 - Các Báo giá tham khảo của nhà cung, số liệu trúng thầu các thiết bị trên địa 

bàn toàn quốc do Bệnh viện cung cấp tại Báo cáo  số 372/BC-BVĐK ngày 

03/3/2022; Tờ trình số 938/TTr-BV ngày 03/6/2022 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

Quảng Nam; 

 7.2. Dự kiến tổng mức đầu tƣ dự án 

Tổng mức đầu tƣ: 144.000.000.000 đồng.  

Trong đó:  

+ Chi phí thiết bị    :   132.207.945.000 đồng. 

+ Chi phí QLDA    :          959.475.000 đồng. 

+ Chi phí tƣ vấn đầu tƣ   :       1.178.619.000 đồng. 

+ Chi phí khác    :          556.852.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng   :       9.097.109.000 đồng. 

 7.3. Cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cân đối nguồn vốn đầu tƣ 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 tƣ 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 đƣợc HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 73/NQ-

HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tƣ công năm 2022, dự 

kiến vốn bố trí cho dự án là 144 tỷ đồng. 
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 8. 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 

 8.1. Dự kiến tiến độ thực hiện 

Theo Công văn 254/BQL-QLDA1 ngày19/4/2022 của Ban Quản lý dự án 

đầu tƣ xây dựng tỉnh Quảng Nam về tiến độ thực hiện dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: Khu điều trị kỹ thuật cao, 

nêu rõ: thời gian dự kiến hoàn thành vào cuối quý I/2023 (trƣờng hợp nguồn vốn 

đƣợc bố trí đảm bảo theo kế hoạch). Gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế trong dự 

án, Ban quản lý đã làm việc với Đơn vị tƣ vấn thiết kế hoàn chỉnh hồ sơ trình cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, dự kiến tổ chức đấu thầu, mua sắm và bàn giao trong 

quý I/2023. 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam dự kiến tiến độ thực hiện dự án mua 

sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng đƣợc dự kiến nhƣ 

sau: 

Dự án đầu tƣ mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn 

phòng trang thiết bị y tế cho khu điều trị kỹ thuật cao để phù hợp với tiến độ dự án, 

dự kiến đƣợc phân thành 04 gói thầu mua sắm lắp đặt thiết bị với mục đích phù 

hợp với tính năng, đặc thù và tiến độ thực hiện của từng loại trang thiết bị, cụ thể:  

+ Gói thầu số 1: Trang thiết bị nội thất phòng mổ cho Khu điều trị kỹ thuật 

cao. 

+ Gói thầu số 2: Trang thiết bị y tế rời cho Khu điều trị kỹ thuật cao. 

+ Gói thầu số 3: Trang thiết bị công nghệ thông tin cho Khu điều trị kỹ thuật 

cao. 

+ Gói thầu số 4: Trang thiết bị văn phòng cho Khu điều trị kỹ thuật cao. 

 a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tƣ: Từ tháng 5/2022 đến tháng 09/2022 cụ thể 

nhƣ sau: 

 - Tháng 05/2022-07/2022: Lập Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án, 

trình thẩm định và phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ. 

 - Tháng 07/2022 - 09/2022: 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 tƣ: Từ tháng 9/2022 đến tháng 5/2022 cụ thể 

nhƣ sau: 

  - Tháng 09/2022 - 10/2022: Trình thẩm định phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu các gói thầu thiết bị 1;2;3;4 và các gói thầu tƣ vấn liên quan đến dự án; 

  - Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp lắp đặt thiết bị các gói thầu: 

(1) Gói thầu số 1: Trang thiết bị nội thất phòng mổ cho Khu điều trị kỹ thuật 

cao. 

 - Tháng 10/2022-12/2022: Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

số 1: Trang thiết bị nội thất phòng mổ. 
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 - Tháng 12/2022-05/2023: Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị gói thầu số 1: 

Trang thiết bị nội thất phòng mổ.  

(2) Gói thầu số: 2, 3, 4: Gói thầu Trang thiết bị y tế rời cho Khu điều trị kỹ 

thuật cao và gói thầu Trang thiết bị công nghệ thông tin và thiết bị văn phòng cho 

Khu điều trị kỹ thuật cao. 

 - Tháng 01/2022-3/2023: Triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu 

số 2,3,4. 

  - Tháng 3/2023 – 05/2023: Cung cấp và lắp đặt: 

 c. Giai đoạn kết thúc đầu tƣ: Từ tháng 6/2023 đến tháng 10/2023 cụ thể 

nhƣ sau: 

 - Tháng 06/2023: Bàn giao thiết bị của tất cả 03 gói thầu đƣa vào vận hành 

sử dụng. 

 - Tháng 07/2023: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án. 

 - Tháng 08/2023 - 10/2023: Quyết toán dự án, Thanh toán nợ khối lƣợng còn 

lại sau quyết toán (nếu có). 

 8.2. Dự kiến kế hoạch bố trí vốn 

 

 

 

 

 

 

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

vận hành dự án sau khi hoàn thành 

 9.1. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện: Chi tiết tại Phụ lục 1; 

Phụ lục Phụ lục 2; Phụ lục 3; Phụ lục 4; Phụ lục 5 đính kèm Báo cáo; 

 9.2. Chi phí vận hành dự án sau khi hoàn thành 

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

thƣờng xuyên của bệnh viện. 

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

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

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

sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội 

 10.1. Tác động về môi trƣờng, xã hội 

- Mục tiêu của dự án là mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất phòng mổ, 

thiết bị văn phòng khu điều trị kỹ thuật cao cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng 

STT Năm Nguồn vốn NSĐP 
Nguồn vốn 

khác 

1 Năm 2022 30.000.000.000 0 

2 Năm 2023 72.000.000.000 0 

3 Năm 2024 12.000.000.000 0 

 Tổng cộng 144.000.000.000 0 



25 

Nam nên không gây ảnh hƣởng tác động đến môi trƣờng xung quanh. 

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

thiết bị văn phòng, 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 tỉnh Quảng Nam sẽ kịp thời đƣa khu điều trị kỹ thuật cao 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. 

 10.2. Hiệu quả đầu tƣ về kinh tế xã hội 

- Dự án Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: mua sắm trang thiết 

bị y tế rời, nội thất phòng mổ, thiết bị văn phòng góp phần hoàn thiện đồng bộ cơ 

sở hạ tầng, đƣa khu điều trị kỹ thuật cao vào hoạt động kịp thời, tạo điều kiện cho 

việc phục vụ tốt hơn cho việc khám chữa bệnh cho ngƣời dân, giúp ngƣời dân có 

thể tiếp cận các công nghệ thiết bị hiện đại, rút ngắn thời gian chờ đợi, tăng sự hài 

lòng của ngƣời bệnh, phát huy tối đa hiệu quả của dự án đầu tƣ xây dựng. 

- Tiến đến đảm bảo cơ sở vật chất Bệnh viện đa khoa hạng I theo hƣớng 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 hƣớng chuyên sâu, nhằm tạo cơ hội cho mọi ngƣời dân đƣợc tiếp cận 

với các dịch vụ y tế có chất lƣợng ngày càng cao. 

- Phát huy tối đa hiệu quả của việc đầu tƣ xây dựng hạng mục Khu điều trị 

kỹ thuật cao. 

 11. Giải pháp tổ chức thực hiện 

 11.1. Phƣơng thức thực hiện 

Cơ quan quản lý khai thác sử dụng: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam. 

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

 11.2. Phƣơng án quản lý, khai thác sử dụng 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam phối hợp với các Sở ngành liên quan có 

trách nhiệm: 

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

và kết thúc đầu tƣ. 

+ 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, phát huy hiệu quả sử dụng. 

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

trang thiết bị (mặt bằng, điện, nƣớc cấp, nƣớc 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 tƣ tiêu hao sử dụng cho 

thiết bị mới đƣợc mua sắm. 

+ Có trách nhiệm Quản lý tài sản công theo quy định tại Nghị định số 

151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều 
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của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Nghị quyết số 03/2019/NQ-HĐND ngày 

12/7/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về phân cấp quản lý, sử dụng tài sản công 

tại cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Nam và các quy 

đinh khác về quản lý tài sản công theo quy định của pháp luật. 

III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 

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

Đầu tƣ thẩm định phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ dự án Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh Quảng Nam, hạng mục: mua sắm trang thiết bị y tế rời, nội thất 

phòng mổ, thiết bị văn phòng nhằm sớm triển khai thực hiện các bƣớc tiếp theo 

sớm đầu tƣ dự án đƣa vào khai thác sử dụng phục vụ Nhân dân trên địa bàn tỉnh. 
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         PHỤ LỤC 01 

(BẢNG TỔNG HỢP D  TOÁN; CÁC BẢNG TÍNH CHI PHÍ TƢ VẤN….) 

       

BẢNG TỔNG HỢP KHÁI TOÁN KINH PHÍ ĐẦU TƢ 

D  ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI, 

NỘI THẤT PHÕNG MỔ, THIẾT BỊ VĂN PHÕNG KHU ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO 

 
       

Đơ  vị tí    đồ   

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ 
KÝ 

 HIỆU 

DIỄN GIẢI  

CÁCH TÍNH 

CHI PHÍ 

TRƢỚC 

THUẾ 

THUẾ GIÁ 

TRỊ  

GIA TĂNG 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 

GHI 

CHÚ 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ GTB 
Báo giá, giá kê khai,  

kết quả trúng thầu 
120.189.040.909 12.018.904.091 132.207.945.000 

 

1 Trang thiết bị nội thất phòng mổ GTB1 Báo giá 37.044.613.636 3.704.461.364 40.749.075.000 
 

2 Trang thiết bị y tế rời GTB2 
Báo giá, giá kê khai,  

kết quả trúng thầu 
79.407.272.727 7.940.727.273 87.348.000.000 

 

3 
Trang thiết bị công nghệ thông 

tin 
GTB3 Báo giá 1.546.490.909 154.649.091 1.701.140.000 

 

4 Trang thiết bị văn phòng GTB4 Báo giá 2.190.663.636 219.066.364 2.409.730.000 
 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ D  ÁN GQLDA Bảng tính 
  

959.475.000 
 

III 
CHI PHÍ TƢ VẤN ĐẦU TƢ 

XÂY D NG 
GTV k1+…+k4 

  
1.178.618.765 

 

1 Lập báo cáo nghiên cứu khả thi k1 Bảng tính 
  

270.600.000 
 

2 Chi phí thẩm định giá thiết bị k2 GTBTT *0,2 %*1,1 
  

264.416.000 

 iểu p í 

của đơ  

vị tư 

vấ  

3 Chi phí lập HS mời thầu TB, k3 GTBTT 0,111 %*1,1 133.144.465 13.314.446 146.458.911 
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đánh giá HSDT 

4 Chi phí giám sát lắp đặt TB k4 GTBTT 0,37603 %*1,1 451.948.958 45.194.896 497.143.854 
 

IV CHI PHÍ KHÁC GK k1+…+k3 
  

556.851.942 
 

1 Chi phí kiểm toán k1 GTC 0,333 %*0,7*1,1 
  

338.915.009 

N  ị 

đị   số  

99/2021

/NĐ-

CPC 

2 
Chi phí thẩm tra phê duyệt quyết 

toán vốn 
k2 GTC 0,2178 %*0,7*1 

  
201.520.933 

N  ị 

đị   số  

99/2021

/NĐ-

CPC 

3 
Lệ phí thẩm định báo cáo nghiên 

cứu khả thi 
k3 GTC 0,011 %*1 

  
16.416.000 

TT số 

209/201

6/TT-

BTC 

V CHI PHÍ D  PHÕNG GDP GDP1 
  

9.097.109.000 
 

 
TỔNG GIÁ TRỊ D  TOÁN GTC GTB+GQLDA+GK+GDP 

  
144.000.000.000 

 

          

 
Bằng chữ:  Một trăm bốn mươi bốn tỷ đồng chẵn 
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BẢNG D  TOÁN KINH PHÍ THIẾT BỊ Y TẾ  

D  ÁN: BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH  QUẢNG NAM, HẠNG MỤC: MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI, 

NỘI THẤT PHÕNG MỔ, THIẾT BỊ VĂN PHÕNG KHU ĐIỀU TRỊ KỸ THUẬT CAO 

  
  

Đơ  vị tí     đồ   

STT Tên thiết bị 
Đơn 

vị tính 
Số lƣợng 

Đơn giá (đã bao 

gồm thuế, phí) 
Thành tiền 

Ghi 

chú 

A Trang thiết bị nội thất phòng mổ       40.749.075.000   

1 
Cung cấp và lắp đặt hệ Panel vách thép kháng khuẩn 

(08 phòng mổ) 
m

2
 652 15.150.000 9.877.800.000   

2 Cung cấp và lắp đặt hệ Panel trần thép kháng khuẩn m
2
 452 9.000.000 4.068.000.000   

3 Đèn LED chiếu sáng âm trần 40W Bộ 96 16.000.000 1.536.000.000   

4 Cửa trƣợt tự động 1600x2200 không ốp chì Bộ 6 500.000.000 3.000.000.000   

5 Cửa trƣợt tự động 1600x2200 ốp chì bộ 2 700.000.000 1.400.000.000   

6 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 không chì Bộ 6 195.000.000 1.170.000.000   

7 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 ốp chì Bộ 2 400.000.000 800.000.000   

8 Tủ chứa thiết bị, dụng cụ Cái 8 248.000.000 1.984.000.000   

9 

Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl chống tĩnh điện trong 

phòng mổ 
m

2
 442 2.300.000 1.016.600.000   

Phụ kiện:           

- Nẹp góc chân tƣờng, viền tƣờng Vinyl md 217 400000 86.800.000   
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- Vữa tự san phẳng m
2
 442 350000 154.700.000   

10 

Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl cho hành lang phòng 

mổ 
m

2
 315 1.800.000 567.000.000   

Phụ kiện:           

- Nẹp góc chân tƣờng, viền tƣờng Vinyl md 133 400000 53.200.000   

- Vữa tự san phẳng m
2
 315 350000 110.250.000   

11 Đèn đọc phim X-Quang - Loại 3 hàng phim bộ 8 50.000.000 400.000.000   

12 Bộ modul chứa ổ cắm điện phòng mổ bộ 16 20.000.000 320.000.000   

13 Đồng hồ chuyên dụng phòng mổ bộ 8 52.000.000 416.000.000   

14 Tủ biến áp cách ly Tủ/Bộ 8 400.000.000 3.200.000.000   

15 Bảng ngõ đầu ra khí y tế gắn tƣờng Bộ 8 69.000.000 552.000.000   

16 Đèn báo đang mổ Chiếc 8 7.500.000 60.000.000   

17 
Hệ thống cánh tay treo trần cung cấp khí và điện cho 

thiết bị 

Hệ 

thống 
8 630.000.000 5.040.000.000   

18 Buồng thổi khí Airshower cho nhân viên Bộ 1 182.000.000 182.000.000   

19 Buồng thổi khí Airshower cho bệnh nhân 
Hệ 

thống 
1 500.000.000 500.000.000   

20 Tủ bảo quản ấm Bộ 4 250.000.000 1.000.000.000   

21 Tủ bảo quản lạnh Bộ 4 250.000.000 1.000.000.000   

22 

Ốp chì chống phóng xạ:           

 - Cung cấp lắp đặt tấm chì cho vách 2 phòng mổ m
2
 348 4.200.000 1.461.600.000   

 - Cung cấp lắp đặt tấm chì cho trần 2 phòng mổ m
2
 150 4.200.000 630.000.000   
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 - Vữa Barite chống phóng xạ m
2
 145 1.125.000 163.125.000   

B Trang thiết bị y tế rời       87.348.000.000   

1 
Máy gây mê kèm thở có   8 chế độ thở  kèm theo 

monitor 
Cái 5 1.432.000.000 7.160.000.000   

2 Bàn mổ đa năng điện thủy lực Cái 8 550.000.000 4.400.000.000   

3 
Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 nhánh có tay gắng 

camera HD 
HT 2 1.180.000.000 2.360.000.000   

4 Hệ thống đèn phẫu thuật LED 2 nhánh HT 6 930.000.000 5.580.000.000   

5 Dao mổ điện cao tần đa chức năng Cái 3 500.000.000 1.500.000.000   

6 
Monitor phòng mổ cao cấp 10 thông số. Cung lƣợng 

tim esCCO. Độ mê sâu BIS. Độ giãn cơ TOF 
Cái 8 830.000.000 6.640.000.000   

7 Dao mổ siêu âm và phụ kiện đi kèm Cái 1 2.900.000.000 2.900.000.000   

8 
Máy thở tích hợp công cụ thông khí bảo vệ phổi đi 

kèm khí dung 
Cái 6 845.000.000 5.070.000.000   

9 Máy thở có công cụ thở oxy dòng cao Cái 8 1.000.000.000 8.000.000.000   

10 Giƣờng hồi sức tích cực điện đa năng Cái 42 110.000.000 4.620.000.000   

11 
Giƣờng hồi sức tích cực điện đa năng cao cấp 

(Giƣờng hồi sức tích cực tích hợp cân điện tử) 
Cái 8 260.000.000 2.080.000.000   

12 Monitor theo dõi bệnh nhân 7 thông số Cái 40 230.000.000 9.200.000.000   

13 Giƣờng bệnh nhân Cái 320 13.000.000 4.160.000.000   

14 Tủ đầu giƣờng Cái 320 3.000.000 960.000.000   
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15 
Hệ thống chụp X quang số hóa tổng quát (Hệ thống X 

Quang cố định kỹ thuật số, 02 tấm DR) 
Cái 1 3.050.000.000 3.050.000.000   

16 

Hệ thống nội soi Dạ dày – Tá tràng, đại tràng có tính 

năng hỗ trợ chẩn đoán ung thƣ sớm kèm máy cắt đốt 

Argon và bộ dụng cụ điều trị 

HT 1 3.500.000.000 3.500.000.000   

17 Máy chụp X-quang nhũ ảnh kỹ thuật số 3D HT 1 7.300.000.000 7.300.000.000   

18 Máy C-Arm Cái 1 4.000.000.000 4.000.000.000   

19 Máy cắt lát vi thể Cái 1 450.000.000 450.000.000   

20 Máy nhuộm hóa mô miễn dịch Cái 1 2.700.000.000 2.700.000.000   

21 Máy điều trị suy giãn tĩnh mạch bằng sóng cao tần  Cái 1 446.000.000 446.000.000   

22 Bồn rửa tay 2 chổ đứng 2 vòi tự động Cái 8 159.000.000 1.272.000.000   

C Trang thiết bị công nghệ thông tin       1.701.140.000   

1 Máy chủ (server)  Cái 1 664.510.000 664.510.000   

2 Máy vi tính để bàn  Cái 30 15.000.000 450.000.000   

3 Máy in  Cái 30 5.390.000 161.700.000   

4 Thiết bị chuyển mạch Core Switch Cái 1 118.470.000 118.470.000   

5 Router wifi Cái 14 21.890.000 306.460.000   

D Trang thiết bị văn phòng       2.409.730.000   

1 Bàn phòng giao ban Cái 7 18.840.000 131.880.000   

2 Bàn làm việc Trƣởng khoa Cái 7 3.050.000 21.350.000   

3 Bàn làm việc bác sĩ, tƣ vấn, CĐHA… Cái 40 2.830.000 113.200.000   

4 Ghế ngồi làm việc Cái 280 1.150.000 322.000.000   
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5 Ghế ngồi chờ của ngƣời bệnh Cái 40 5.780.000 231.200.000   

6 Quầy làm việc HC, Tƣ vấn Cái 7 22.400.000 156.800.000   

7 
Tủ sắt để sổ sách, hồ sơ chia làm 4 tầng có 4 cánh cửa 

mở 
Cái 7 6.800.000 47.600.000   

8 

Tủ để quần, áo nhân viên 15 ngƣời, chia làm 2 tầng, 

có 2 cánh cửa mở tầng trên và 2 cánh cửa mở tầng 

dƣới 

Cái 14 6.600.000 92.400.000   

9 

Tủ để quần, áo bệnh nhân 25 ngƣời, chia làm 2 tầng, 

có 4 cánh cửa mở tầng trên và 4 cánh cửa mở tầng 

dƣới 

Cái 14 8.200.000 114.800.000   

10 
Tủ nhôm kính để dụng cụ sạch, chia làm 5 tầng có 4 

cánh cửa mở 
Cái 7 6.400.000 44.800.000   

11 
Tủ dụng cụ vô khuẩn, chia làm 4 tầng có 2 cánh cửa 

mở 
Cái 7 12.000.000 84.000.000   

12 Tủ đựng đồ vải sạch, chia làm 5 tầng Cái 6 13.600.000 81.600.000   

13 
Tủ sắt để đồ dùng cho bệnh nhân hồi sức cấp cứu, 9 

ngăn 
Cái 14 8.200.000 114.800.000   

14 
Tủ đựng thuốc, vật tƣ tiêu hao phòng hồi sức cấp cứu, 

chia làm 5 tầng 
Cái 7 6.000.000 42.000.000   

15 Tủ để Hồ sơ bệnh án, mẫu in, chia 8 tầng Cái 7 8.700.000 60.900.000   

16 Tủ để phim XQ, CT, MRI, chia làm 06 tầng Cái 7 8.700.000 60.900.000   

17 Tủ để hồ sơ sổ sách hành chính Cái 7 11.500.000 80.500.000   

18 Tủ để đồ dùng, quần áo bệnh nhân, chia làm 36 hộc Cái 10 14.100.000 141.000.000   
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19 Bàn vi tính Cái 30 3.000.000 90.000.000   

20 Ghế xoay Cái 20 1.000.000 20.000.000   

21 Máy nƣớc uống nóng, lạnh Cái 14 8.000.000 112.000.000   

22 Ti vi phục vụ tƣ vấn GDSK, sinh hoạt chuyên đề Cái 16 6.000.000 96.000.000   

23 
Bảng tên khối nhà chính, tên khoa, tên phòng bệnh, số 

đầu giƣờng, bảng phân trực… 
Gói 1 150.000.000 150.000.000   

TỔNG CỘNG     132.207.945.000   

Bằng chữ:  Một trăm ba mươi hai tỷ hai trăm lẻ bảy triệu chín trăm bốn mươi lăm ngàn đồng chẵn. 
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BẢNG NỘI SUY CÁC HỆ SỐ 

Chi phí 
  

Gía trị trƣớc thuế 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Thuế VAT 
TMĐT Định mức 

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3) (5) (6) 

Chi phí kiểm toán 

độc lập 

132.207.945.000 0,3329% 

440.149.362 0,70 1,10 500.000.000.000 0,195% 

100.000.000.000 0,345% 

Ghi chú 
Trƣờng hợp TB chiếm hơn 50% tổng mức đầu tƣ hệ 

số hiệu chỉnh là 70% 

GT dự án (4)*(5)*(6) 338.915.000 

Că  cứ  Nghị định số: 99/2021/NĐ-CP 

Chi phí 
  

Gía trị trƣớc thuế 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Thuế VAT 
GTXD trƣớc thuế Định mức 

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3) (5) (6) 

Chi phí thẩm tra, 

phê duyệt quyết 

toán 

132.207.945.000 0,2178% 

287.887.047 0,70 1,00 500.000.000.000 0,135% 

100.000.000.000 0,225% 

Ghi chú 
CP TTPDQT trƣờng hợp có kiểm toán hs đchỉnh là 

50%. 

GT sau thuế (4)*(5)*(6) 201.521.000 

Că  cứ  Nghị định số: 99/2021/NĐ-CP 

Chi phí 
  

Gía trị trƣớc thuế 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Thuế VAT 
GTTB trƣớc thuế Định mức 

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3) (5) (6) 

Chi phí Lập 

HSMT và ĐG 

HSDT 

120.189.040.909 0,111% 

133.144.465 1,00 1,10 200.000.000.000 0,102% 

100.000.000.000 0,113% 

Ghi chú 0 
GT sau thuế (4)*(5)*(6) 146.459.000 

Că  cứ  Vận dụng Bảng 2.20 - Thông tƣ 12/2021/TT-BXD 
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Chi phí 
  

Gía trị trƣớc thuế 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Thuế VAT 
GTTB trƣớc thuế Định mức 

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3) (5) (6) 

Lệ phí thẩm định 

dự án 

144.000.000.000 0,011% 

16.416.000 1,00 1,00 200.000.000.000 0,010% 

100.000.000.000 0,013% 

Ghi chú 0 
GT sau thuế (4)*(5)*(6) 16.416.000 

Că  cứ  Vận dụng Bảng 2.20 - Thông tƣ 12/2021/TT-BXD 

Chi phí 
  

Gía trị trƣớc thuế 

Hệ số 

điều 

chỉnh 

Thuế VAT 
GTTB trƣớc thuế Định mức 

(1) (2) (3) (4) = (2) * (3) (5) (6) 

Chi phí giám sát 

thiết bị 

120.189.040.909 0,376% 

451.948.958 1,00 1,10 200.000.000.000 0,305% 

100.000.000.000 0,394% 

Ghi chú 0 
GT sau thuế (4)*(5)*(6) 497.144.000 

Că  cứ  Vận dụng Bảng 2.22 - Thông tƣ 12/2021/TT-BXD 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



37 

Chi phí Tƣ vấn quản lý dự án 

Theo Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng. 

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp 

       

Đơn vị tính: vnđ 

STT Khoản mục chi phí 
Chức 

 danh 

Địa 

điểm  

làm việc 

Cách tính lƣơng 

Thành tiền Ghi chú Đơn 

vị 

Số 

lƣợng 
Đơn giá  

1 Chi phí chuyên gia                  525.000.000    Ccg 

- Chuyên gia 1 

Tổ trưở   

 tổ QLDA; 

c ủ trì cô   

việc 

Công ty 

và  

công 

trì  , dự 

án 

Tháng 15     20.000.000           300.000.000      

- Chuyên gia 2 Thành viên Tháng 15     15.000.000           225.000.000      

2 Chi phí quản lý     55% x Ccg        262.500.000    Cql 

3 Chi phí khác     Bảng tính          37.500.000    Ck 

4 
Thu nhập chịu thuế tính 

trƣớc     6% x (Ccg+Cql)          47.250.000    
TL 

5 Thuế giá trị gia tăng     10% x (Ccg+Cql+Ck+TL)          87.225.000    VAT 

  Tổng cộng     Ccg+Cql+Ck+TL+VAT+Cdp        959.475.000      

  Làm tròn              959.475.000      

         Bảng tính chi phí khác 

       
STT NỘI DUNG CHI PHÍ     DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH 

THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 
GHI CHÚ 

1 
Chi phí văn phòng phẩm, in ấn 

sản phẩm     
Tháng 15       1.000.000                  15.000.000      

2 Chi thông tin liên lạc     Tháng 15       1.500.000                  22.500.000      

  Tổng cộng                    37.500.000      
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Ghi chú: Tƣ vấn quản lý dự án 

(1) Số lƣợng chuyên gia, loại chuyên gia, thời gian triển khai trên là dự kiến, khi triển khai thực tế cần lập đề cƣơng nhiệm 

vụ cụ thể, tùy vào tính chất công việc lựa chọn chuyên gia đáp ứng với yêu cầu tính chất công việc, tính toán, nghiệm thu 

lại cho phù hợp với thực tế khi thực hiện dự án; 

(2)  Thời gian quản lý dự án từ (triển khai tổ chức lựa chọn nhà thầu- đến khi quyết toán hoàn thành dự án): Dự kiến thời 

gian quản lý dự án từ tháng 10/2022-10/2023 là: 12 tháng; thời gian tập hơp quyết toán dự án 03 tháng; Tổng cộng 15 

tháng 
(3) Lƣơng chuyên gia: Tham khảo bảng lƣơng Chuyên gia Tƣ vấn lấy Bảng 6.3 Thông tƣ 11/2021/TT-BXD; Thông tƣ 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 

(4) Chuyên gia 1:Chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tƣ vấn và có từ 5 đến dƣới 10 năm kinh nghiệm trong 

chuyên ngành tƣ vấn; Chuyên gia tƣ vấn có bằng thạc sỹ trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành tƣ vấn 

và có từ 5 đến dƣới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tƣ vấn 

(5) Chuyên gia nhóm 2:  Chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tƣ vấn và có dƣới 05 năm kinh nghiệm trong 

chuyên ngành tƣ vấn; Chuyên gia tƣ vấn có bằng thạc sỹ trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành tƣ vấn 

và có dƣới 03 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tƣ vấn 
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Chi phí Tƣ vấn lập dự án khả thi 

Theo Thông tƣ số 11/2021/TT-BXD ngày 31/08/2021 của Bộ Xây dựng hƣớng dẫn một số nội dung xác định và quản lý chi phí đầu tƣ 

xây dựng. 

Ctv = Ccg + Cql + Ck + TN + VAT + Cdp 

       

Đơn vị tính: vnđ 

STT Khoản mục chi phí 
Chức 

 danh 

Địa điểm 

làm việc 

Cách tính lƣơng 

Thành tiền 
Ghi 

chú Đơn vị 
Số 

lƣợng 
Đơn giá  

1 Chi phí chuyên gia 
     

150.000.000 Ccg 

- Chuyên gia 1 Tổ trƣởng 

Công ty và  

công trình, 

dự án 

ngày 

công 
3 20.000.000 60.000.000 

 

- Chuyên gia 2 Thành viên 
ngày 

công 
3 15.000.000 45.000.000 

 

- Chuyên gia 3 Thành viên 
ngày 

công 
3 15.000.000 45.000.000 

 

2 Chi phí quản lý 
  

55% x Ccg 75.000.000 Cql 

3 Chi phí khác 
  

Bảng tính 7.500.000 Ck 

4 Thu nhập chịu thuế tính trƣớc 
  

6% x (Ccg+Cql) 13.500.000 TL 

5 Thuế giá trị gia tăng 
  

10% x (Ccg+Cql+Ck+TL) 24.600.000 VAT 

 
Tổng cộng 

  
Ccg+Cql+Ck+TL+VAT+Cdp 270.600.000 

 

 
Làm tròn 

   
270.600.000 

 

         
Bảng tính chi phí khác 

       

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
  

DIỄN GIẢI CÁCH TÍNH 
THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 

GHI 

CHÚ 

1 
Chi phí văn phòng phẩm, in ấn sản 

phẩm   
Bộ 3 1.000.000 3.000.000 

 

2 Chi thông tin liên lạc 
  

Tháng 3 1.500.000 4.500.000 
 

 
Tổng cộng 

   
7.500.000 
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Ghi chú: Tƣ vấn lập dự án khả thi 

(1) Số lƣợng chuyên gia, loại chuyên gia, thời gian triển khai trên là dự kiến, khi triển khai thực tế cần lập đề cƣơng nhiệm vụ cụ 

thể, tùy vào tính chất công việc lựa chọn chuyên gia đáp ứng với yêu cầu tính chất công việc, tính toán, nghiệm thu lại cho phù 

hợp với thực tế khi thực hiện dự án; 

(2)  Thời gian lập dự án khả thi (khi có phê duyệt chủ trƣơng đầu tƣ- đến khi cơ quan quyết định phê duyệt dự án): dự kiến thời 

gian lập Báo cáo nghiên cứu khả thì từ tháng 07/2022 - 09/2022là: 03 tháng; 

(3) Lƣơng chuyên gia: Tham khảo bảng lƣơng Chuyên gia Tƣ vấn lấy Bảng 6.3 Thông tƣ 11/2021/TT-BXD; Thông tƣ 

02/2015/TT-BLĐTBXH ngày 12/01/2015 

(4) Chuyên gia 1:  Chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tƣ vấn và có từ 5 đến dƣới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên 

ngành tƣ vấn; Chuyên gia tƣ vấn có bằng thạc sỹ trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành tƣ vấn và có từ 5 đến 

dƣới 10 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành tƣ vấn 

(5) Chuyên gia 2;3:  Chuyên gia có bằng đại học đúng chuyên ngành tƣ vấn và có dƣới 05 năm kinh nghiệm trong chuyên ngành 

tƣ vấn; Chuyên gia tƣ vấn có bằng thạc sỹ trở lên có chuyên môn đào tạo phù hợp với chuyên ngành tƣ vấn và có dƣới 03 năm 

kinh nghiệm trong chuyên ngành tƣ vấn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



41 

PHỤ LỤC 02 

TỔNG HỢP BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT PHÕNG MỔ 

1. Báo giá 1: CÔNG TY CỔ PHẦN AIRTECH THẾ LONG  

 Cấu  ì   c i tiết kèm t eo báo  iá của đơ  vị cu   cấp báo  iá) 

ĐVT  1.000 đồ   

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lƣợng  
Đơn giá Thành tiền 

1 Cung cấp và lắp đặt hệ Panel vách thép kháng khuẩn (08 phòng mổ) m
2
 652 15.150 9.877.800 

2 Cung cấp và lắp đặt hệ Panel trần thép kháng khuẩn m
2
 452 9.000 4.068.000 

3 Đèn LED chiếu sáng âm trần 40W Bộ 96 16.000 1.536.000 

4 Cửa trƣợt tự động 1600x2200 không ốp chì Bộ 6 500.000 3.000.000 

5 Cửa trƣợt tự động 1600x2200 ốp chì bộ 2 700.000 1.400.000 

6 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 không chì Bộ 6 195.000 1.170.000 

7 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 ốp chì Bộ 2 400.000 800.000 

8 Tủ chứa thiết bị, dụng cụ Cái 8 248.000 1.984.000 

9 

Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl chống tĩnh điện trong phòng mổ m
2
 442 2.300 1.016.600 

Phụ kiện:     

- Nẹp góc chân tƣờng, viền tƣờng Vinyl md 217 400 86.800 

- Vữa tự san phẳng m
2
 442 350 154.700 

10 
Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl cho hành lang phòng mổ m

2
 315 1.800 567.000 

Phụ kiện:     
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TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lƣợng  
Đơn giá Thành tiền 

- Nẹp góc chân tƣờng, viền tƣờng Vinyl md 133 400 53.200 

- Vữa tự san phẳng m
2
 315 350 110.250 

11 Đèn đọc phim X-Quang - Loại 3 hàng phim bộ 8 50.000 400.000 

12 Bộ modul chứa ổ cắm điện phòng mổ bộ 16 20.000 320.000 

13 Đồng hồ chuyên dụng phòng mổ bộ 8 52.000 416.000 

14 Tủ biến áp cách ly Tủ/Bộ 8 400.000 3.200.000 

15 Bảng ngõ đầu ra khí y tế gắn tƣờng Bộ 8 69.000 552.000 

16 Đèn báo đang mổ Chiếc 8 7.500 60.000 

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

thống 
8 630.000 5.040.000 

18 Buồng thổi khí Airshower Bộ 1 182.000 182.000 

19 Hệ thống tiệt trùng đƣờng vào  bệnh nhân 
Hệ 

thống 
1 500.000 500.000 

20 Tủ bảo quản ấm Bộ 4 250.000 1.000.000 

21 Tủ bảo quản lạnh Bộ 4 250.000 1.000.000 

22 

Ốp chì chống phóng xạ: 
  

    

 - Cung cấp lắp đặt tấm chì cho vách 2 phòng mổ m
2
 348 4.200 1.461.600 

 - Cung cấp lắp đặt tấm chì cho trần 2 phòng mổ m
2
 150 4.200 630.000 

 - Vữa Barite chống phóng xạ m
2
 145 1.125 163.125 

TỔNG CỘNG   40.749.075 
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2. Báo giá 2: CÔNG TY CỔ PHẦN DƢỢC THIẾT BỊ Y TẾ TUẤN HÀ 

 Cấu  ì   c i tiết kèm t eo báo  iá của đơ  vị cu   cấp báo giá) 

ĐVT  1.000 đồ   

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lƣợng  
Đơn giá Thành tiền 

1 Cung cấp và lắp đặt hệ Panel vách thép kháng khuẩn (08 phòng mổ) m2 655      15.500 10.152.500  

2 Cung cấp lắp đặt tấm chì cho vách 2 phòng mổ m2 348        4.300    1.496.400  

3 Cung cấp và lắp đặt hệ Panel trần thép kháng khuẩn m2 430       9.200    3.956.000  

4 Cung cấp lắp đặt tấm chì cho trần 2 phòng mổ m2 154        4.300       662.200  

5 Vữa Barite chống phóng xạ m2 145        1.225       177.625  

6 Cửa trƣợt tự động1600x2200 không ốp chì Bộ 6    520.000    3.120.000  

7 Cửa trƣợt tự động 1600x2200 ốp chì  bộ 2    730.000    1.460.000  

8 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 không ốp chì Bộ  6 195.000   1.170.000  

9 Cửa mở tay thủy lực 1 cánh 1000x2200 ốp chì  bộ  2    450.000       900.000  

10 Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl chống tĩnh điện m2 442        2.600    1.149.200  

11 Cung cấp và lắp đặt sàn vinyl cho hành lang phòng mổ m2 315        1.900       598.500  

12 Nẹp góc chân tƣờng, viền tƣờng Vinyl md 350           400       140.000  

13 Vữa tự san phẳng m2 442           400       176.800  
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TT Hạng mục ĐVT Khối 

lƣợng  

Đơn giá Thành tiền 

14 Đèn LED chiếu sáng âm trần 40W Bộ 96      17.000    1.632.000.000  

15 Đèn đọc phim X-Quang - Loại 3 hàng phim bộ 8      44.000       352.000  

16 Tủ chứa thiết bị, dụng cụ Cái 8    240.000    1.920.000  

17 Bộ modul chứa ổ cắm điện phòng mổ bộ 16      16.000       256.000  

18 Đồng hồ chuyên dụng phòng mổ bộ 8 44.000      352.000  

19 Tủ biến áp cách ly Tủ/Bộ 8 367.000   2.936.000  

20 Bảng ngõ đầu ra khí y tế gắn tƣờng Bộ 8      66.000       528.000  

21 Đèn báo đang mổ Chiếc 8               7                56  

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

thống 
8    619.000    4.952.000  

23 Buồng thổi khí Airshower Bộ 1    187.000       187.000  

24 Hệ thống tiệt trùng đƣờng vào bệnh nhân 
Hệ 

thống 
1    520.000       520.000  

25 Tủ bảo quản ấm Bộ 4    260.000    1.040.000  

26 Tủ bảo quản lạnh Bộ 4    260.000    1.040.000  

TỔNG CỘNG   40.874.281.000  
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3. Báo giá 3: CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ VÀ VẬT TƢ Y TẾ QB 

 Cấu  ì   c i tiết kèm t eo báo  iá của đơ  vị cu   cấp báo  iá) 

ĐVT  1.000 đồ   

TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

1 

Nội thất Phòng mổ nhiễm (Phòng mổ số 1,2,4,5,6,7 diện tích 53 m2) 

gồm: 

1. Panel vách  

2. Panel trần 

3. Cửa chính phòng mổ không chì, trƣợt tự động 1,6 x 2,1m 

4. Cửa mở tay: 1000x2100mm (Cửa không chì) 

5. Đèn chiếu sáng chuyên dụng 

6. Hộp xem phim X-quang  

7. Đồng hồ phòng mổ  

8. Tủ âm tƣờng đựng thiết bị, dụng cụ  

9. Sàn vinyl kháng khuẩn. Xu hƣớng chống tĩnh điện 

10. Đèn báo đang mổ 

11. Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tƣờng 

12.   cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  

13. Tủ biến áp cách ly y tế 

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

Hệ 

thống 
06 4.400.000 26.400.000 

2 

Nội thất Phòng mổ vô khuẩn (Phòng mổ số 3,8 diện tích 56 

m2)_Phòng chì 

1. Panel vách 

2. Panel trần  

Hệ 

thống 
02 5.858.000 11.716.000 
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TT Hạng mục ĐVT 
Khối 

lƣợng 
Đơn giá Thành tiền 

3. Cửa chính phòng mổ có chì, trƣợt tự động 1,6 x 2,1m 

4. Cửa mở tay: 1000x2100mm (Cửa chì) 

5. Đèn chiếu sáng chuyên dụng 

6. Hộp xem phim X-quang  

7. Đồng hồ phòng mổ  

8. Tủ âm tƣờng đựng thiết bị, dụng cụ  

9. Sàn vinyl kháng khuẩn  - Xu hƣớng chống tĩnh điện 

10. Đèn báo đang mổ 

11. Bảng ngõ ra đầu khí y tế gắn tƣờng 

12.   cắm điện chuyên dụng trong phòng mổ  

13. Tủ biến áp cách ly y tế 

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

15. Thi công tấm chì ốp tƣờng, trần phòng mổ 3, phòng mổ 8: Chì 

tấm chống phóng xạ. 

16. Thi công ốp sàn phòng mổ 3, phòng mổ 8: Bột Barite  chống 

phóng xạ  

3 Sàn vinyl hành lang sạch m2 350 2.700 945.000 

4 Buồng thổi khí Airshower Cái 1 189.000 189.000 

5 Tủ bảo quản ấm Cái 4 275.000 1.100.000 

6 Tủ bảo quản lạnh Cái 4 275.000 1.100.000 

7 Hệ thống tiệt trùng đƣờng vào  bệnh nhân 
Hệ 

thống 
1 550.000 550.000 

TỔNG CỘNG    42.000.000 
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4. TỔNG HỢP BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT PHÕNG MỔ 

ĐVT  1.000 đồ   

TT HẠNG MỤC 

ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

TỔNG GIÁ TRỊ 

THẤP NHẤT 
CÔNG TY CỔ 

PHẦN AIRTECH 

THẾ LONG  

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

TUẤN HÀ 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ VÀ 

VẬT TƢ Y TẾ QB 

1 
Cung cấp và lắp đặt trang thiết bị 

nội thất phòng mổ 
40.749.075 40.874.281  42.000.000 40.749.075 

 TỔNG GIÁ TRỊ D  TOÁN TRANG THIẾT BỊ NỘI THẤT PHÕNG MỔ:         40.749.075.000 đồng 

Số tiề  b    c    Bốn mƣơi tỷ, bảy trăm bốn mƣơi chín triệu, không trăm bảy mƣơi lăm đồng chẵn./. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



48 

PHỤ LỤC 03 

BẢNG TỔNG HỢP D  TOÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI 
ĐVT  1.000 đồ   

TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

1 

Máy gây mê kèm 

thở có   8 chế độ 

thở  kèm theo 

monitor 

Cái 05 1.432.000 

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ 

Y TẾ LỘC 

AN 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0087-

00034 

(Máy gây mê) 

1.250.000 

1.432.000 7.160.000 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0087-

00019 

(Monitor theo dõi 

bệnh nhân) 

182.000 

 

2 
Bàn mổ đa năng 

điện thủy lực 
Cái 08 550.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0075-

00071 

660.000 550.000 4.400.000 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00034
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00034
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00034
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00034
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00034
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00019
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00019
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00019
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00019
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00019
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00071
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00071
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00071
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00071
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00071
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TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

3 

Hệ thống đèn 

phẫu thuật LED 2 

nhánh có tay gắng 

camera HD 

HT 02 1.180.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0075-

00107  

1.200.000 1.180.000 2.360.000 

4 

Hệ thống đèn 

phẫu thuật LED 2 

nhánh 

HT 06 930.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0075-

00103 

950.000 930.000 5.580.000 

5 
Dao mổ điện cao 

tần đa chức năng 
Cái 03 500.000 

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

DANH 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0571-

03359  

644.000 500.000 1.500.000 

6 

Monitor phòng 

mổ cao cấp 10 

thông số (Cung 

lƣợng tim esCCO. 

Độ mê sâu BIS. 

Độ giãn cơ TOF) 

Cái 08 830.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0075-

00106  

850.000 830.000 6.640.000 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00107
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00107
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00107
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00107
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00107
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00103
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00103
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00103
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00103
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00103
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0571-03359
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0571-03359
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0571-03359
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0571-03359
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0571-03359
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00106
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00106
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00106
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00106
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00106


50 

TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

7 

Monitor theo dõi 

bệnh nhân 7 

thông số 

Cái 40 230.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

https://congkhai

ketquathau.moh.

gov.vn/Pages/ad

min/report/TT14

/manager/mohTt

bCdManager.zul  

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0075-

00006 

245.000 230.000 9.200.000 

8 

Dao mổ siêu âm 

và phụ kiện đi 

kèm 

Cái 01 2.900.000 

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ Y 

TẾ TRÀNG 

THI 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1126-

00074  

3.000.000 2.900.000 2.900.000 

9 

Máy thở tích hợp 

công cụ thông khí 

bảo vệ phổi đi kèm 

khí dung 

Cái 06 845.000 

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ Y 

TẾ LỘC AN 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0087-

00017 

850.000 845.000 5.070.000 

10 

Máy thở có công 

cụ thở oxy dòng 

cao 

Cái 08 1.000.000 

CÔNG TY 

C  PHẦN 

ĐẦU TƢ 

CÔNG 

NGHỆ BẮC 

HÀ 

https://congkhai

ketquathau.moh.

gov.vn/Pages/ad

min/report/TT14

/manager/mohTt

bCdManager.zul 

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0004-

08177 

1.250.000 1.000.000 8.000.000 

https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00006
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00006
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00006
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00006
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0075-00006
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1126-00074
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1126-00074
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1126-00074
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1126-00074
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1126-00074
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00017
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00017
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00017
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00017
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00017
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/Pages/admin/report/TT14/manager/mohTtbCdManager.zul
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08177
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08177
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08177
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08177
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08177
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TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

11 

Giƣờng hồi sức 

tích cực điện đa 

năng 

Cái 42 110.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

https://congkhai

ketquathau.moh.

gov.vn/Pages/ad

min/report/TT14

/manager/mohTt

bCdManager.zul 

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1217-

00007  

112.632,295 110.000 4.620.000 

12 

Giƣờng hồi sức 

tích cực điện đa 

năng cao cấp 

(Giƣờng hồi sức 

tích cực tích hợp 

cân điện tử) 

Cái 08 260.000 

CÔNG TY 

TNHH TM 

& DV 

NGUYÊN 

ĐÔ 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1217-

00127 

 

263.162,285 260.000 2.080.000 

13 
Giƣờng bệnh 

nhân 
Cái 320 13.000 

CÔNG TY 

TNHH MI 

VI TI 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1995-

00002  

15.000 13.000 4.160.000 

14 Tủ đầu giƣờng Cái 320 3.000 

CÔNG TY 

TNHH MI 

VI TI 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1995-

00001  

3.000 3.000 960.000 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00007
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00007
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00007
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00007
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00007
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00127
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00127
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00127
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00127
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1217-00127
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00002
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00002
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00002
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00002
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00002
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00001
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00001
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00001
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00001
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1995-00001
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TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

15 

Hệ thống chụp X 

quang số hóa tổng 

quát (Hệ thống X 

Quang cố định kỹ 

thuật số, 02 tấm 

DR) 

Cái 01 3.050.000 

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

HOÀNG 

PHÚC 

ANH 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0422-

00077  

 

 

 

 

 

4.900.000 3.050.000 3.050.000 

16 

Hệ thống nội soi 

Dạ dày – Tá 

tràng, đại tràng có 

tính năng hỗ trợ 

chẩn đoán ung 

thƣ sớm kèm máy 

cắt đốt Argon và 

bộ dụng cụ điều 

trị 

HT 01 3.500.000 

CÔNG TY 

TNHH 

MỘT 

THÀNH 

VIÊN 

THƢƠNG 

MẠI VÂN 

THÔNG 

Thông báo kết 

quả lựa chọn 

nhà thầu đính 

kèm 

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1021-

00164  

2.603.661,3

24 

3.500.000 3.500.000 
https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1021-

00131 

503.145,001 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00077
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00077
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00077
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00077
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00077
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00164
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00164
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00164
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00164
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00164
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00131
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00131
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00131
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00131
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00131
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TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-1021-

00132  

421.732,592 

17 

Máy chụp X-

quang nhũ ảnh kỹ 

thuật số 3D 

HT 01 7.300.000 

CÔNG TY 

TNHH 

TRANG 

THIẾT BỊ 

Y TẾ 

HOÀNG 

PHÚC 

ANH 

Quyết định Phê 

duyệt kết quả 

lựa chọn nhà 

thầu đính kèm 

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0422-

00098  11.350.000 7.300.000 7.300.000 

18 Máy C-Arm Cái 01 4.000.000 

CÔNG TY 

TNHH 

DƢỢC 

PHẨM 

TRANG 

THIẾT BỊ Y 

TẾ TD 

  

https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0087-

00050  

4.030.000 4.000.000 4.000.000 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00132
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00132
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00132
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00132
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-1021-00132
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00098
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00098
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00098
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00098
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0422-00098
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00050
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00050
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00050
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00050
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0087-00050
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TT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

CƠ SỞ LẬP D  TOÁN 
ĐƠN GIÁ 

D  TOÁN 

THÀNH 

TIỀN 

Báo giá  

Kết quả trúng 

thầu gần nhất 

(đƣờng link) 

Cổng thông tin kê khai giá của 

Bộ Y tế (Thực hiện Nghị định 

98/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ) 

  

Báo giá  

 T eo đơ  

giá) 

Công ty 

gửi báo giá 
 

Đƣờng link  

công khai giá 

Giá công 

khai 

  

19 Máy cắt lát vi thể Cái 01 450.000 

CÔNG TY 

TNHH 

SINH 

NAM 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0490-

00043 

460.000 450.000 450.000 

20 
Máy nhuộm hóa 

mô miễn dịch 
Cái 01 2.700.000 

CÔNG TY 

TNHH 

SINH 

NAM 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0490-

00064  

2.700.000 2.700.000 2.700.000 

21 

Máy điều trị suy 

giãn tĩnh mạch 

bằng sóng cao tần  

Cái 01 446.000 

CÔNG TY 

TNHH 

THIẾT BỊ Y 

TẾ ĐỈNH 

CAO 

 https://kekhaigia

ttbyt.moh.gov.v

n/cong-khai-

gia/KKG-0004-

08180  

850.000 446.000 446.000 

TỔNG CỘNG   86.076.000 

 

 

 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00043
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00043
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00043
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00043
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00043
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00064
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00064
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00064
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00064
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0490-00064
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08180
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08180
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08180
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08180
https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/cong-khai-gia/KKG-0004-08180
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ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN DƢỢC 

THIẾT BỊ Y TẾ 

TUẤN HÀ 

CÔNG TY TNHH 

THIẾT BỊ VÀ VẬT 

TƢ Y TẾ QB 

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

TOPLINE 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

22 
Bồn rửa tay 2 chổ 

đứng 2 vòi tự động 
Cái 08 159.000 1.272.000 180.000 1.440.000 250.000 2.000.000 159.000 1.272.000 

TỔNG CỘNG  1.272.000  1.440.000  2.000.000  1.272.000 

 TỔNG GIÁ TRỊ D  TOÁN TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI:         87.348.000.000 đồng 

Số tiề  b    c    Tám mƣơi bảy tỷ, ba trăm bốn mƣơi tám triệu đồng chẵn./. 
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PHỤ LỤC 04 

TỔNG HỢP BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN 

 Cấu  ì   c i tiết kèm t eo báo  iá của đơ  vị cu   cấp báo  iá) 
ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 

CÔNG TY TNHH 

MTV PHAN 

QUANG 

CÔNG TY TNHH TM  

& DV NHẤT TRƢỜNG 

QUANG 

CÔNG TY TNHH 

TM  & DV KHẢI 

HUY 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền Đơn giá 

Thành 

tiền 

1 Máy chủ (server)  Cái 01 664.510 664.510 664.804,8 664.804,8 682.000 682.000 664.510 664.510 

2 Máy vi tính để bàn  Cái 30 15.000 450.000 15.325 459.750 15.400 462.000 15.000 450.000 

3 Máy in  Cái 30 5.390 161.700 5.405,4 162.162 5.610 168.300 5.390 161.700 

4 
Thiết bị chuyển mạch 

Core Switch 
Cái 01 118.470 118.470 118.503 118.503 123.200 123.200 118.470 118.470 

5 Router wifi Cái 14 21.890 306.460 21.918,6 306.860,4 23.100 323.400 21.890 306.460 

TỔNG CỘNG  1.701.140  1.712.080,2  1.758.900  1.701.140 

 TỔNG GIÁ TRỊ D  TOÁN TRANG THIẾT BỊ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN:         1.701.140.000 đồng 

Số tiề  b    c    Một tỷ, bảy trăm lẻ một triệu, một trăm bốn mƣơi ngàn đồng chẵn./. 
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PHỤ LỤC 05 

TỔNG HỢP BÁO GIÁ TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÕNG 

 Cấu  ì   c i tiết kèm t eo báo  iá của đơ  vị cu   cấp báo  iá) 
ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN NỘI THẤT  

HUY HÙNG HIỆP 

CÔNG TY TNHH  

HUY BÍCH 

CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI VÀ 

DỊCH VỤ HOÀNH 

ĐĂNG 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

1 Bàn phòng giao ban Cái 07 18.840 131.880 19.200 134.400 19.300 135.100 18.840 131.880 

2 
Bàn làm việc Trƣởng 

khoa 
Cái 07 3.050 21.350 3.100 21.700 3.080 21.560 3.050 21.350 

3 

Bàn làm việc bác sĩ, 

tƣ vấn, yêu cầu, 

CĐHA… 

Cái 40 2.830 113.200 2.840 113.600 2.850 114.000 2.830 113.200 

4 Ghế ngồi làm việc Cái 280 1.150 322.000 1.165 326.200 1.160 324.800 1.150 322.000 

5 
Ghế ngồi chờ của 

ngƣời bệnh 
Cái 40 5.780 231.200 5.800 232.000 5.820 232.800 5.780 231.200 

6 
Quầy làm việc HC, 

Tƣ vấn 
Cái 07 22.400 156.800 22.650 158.550 22.700 158.900 22.400 156.800 

TỔNG CỘNG  976.430  986.450  987.160  976.430 
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ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN CÔNG TY TNHH 

HUY HÙNG 

CÔNG TY TNHH 

TMDV QUẢNG CÁO 

TRẦN TIẾN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN LƢU ĐỨC 

PHÁT 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

7 

Tủ sắt để sổ sách, hồ 

sơ chia làm 4 tầng có 

4 cánh cửa mở 

Cái 07 6.800 47.600 7.200 50.400 7.000 49.000 6.800 47.600 

8 

Tủ để quần, áo nhân 

viên 15 ngƣời, chia 

làm 2 tầng, có 2 cánh 

cửa mở tầng trên và 2 

cánh cửa mở tầng 

dƣới 

Cái 14 6.600 92.400 7.000 98.000 6.800 95.200 6.600 92.400 

9 

Tủ để quần, áo bệnh 

nhân 25 ngƣời, chia 

làm 2 tầng, có 4 cánh 

cửa mở tầng trên và 4 

cánh cửa mở tầng 

dƣới 

Cái 14 8.200 114.800 8.700 121.800 8.500 119.000 8.200 114.800 

10 

Tủ nhôm kính để 

dụng cụ sạch, chia 

làm 5 tầng có 4 cánh 

cửa mở 

Cái 07 6.400 44.800 6.800 47.600 6.600 46.200 6.400 44.800 
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STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN CÔNG TY TNHH 

HUY HÙNG 

CÔNG TY TNHH 

TMDV QUẢNG CÁO 

TRẦN TIẾN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN LƢU ĐỨC 

PHÁT 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

11 

Tủ dụng cụ vô khuẩn, 

chia làm 4 tầng có 2 

cánh cửa mở 

Cái 07 12.000 84.000 12.400 86.800 12.200 85.400 12.000 84.000 

12 
Tủ đựng đồ vải sạch, 

chia làm 5 tầng 
Cái 06 13.600 81.600 14.000 84.000 13.800 82.800 13.600 81.600 

13 

Tủ sắt để đồ dùng 

cho bệnh nhân hồi 

sức cấp cứu, 9 ngăn 

Cái 14 8.200 114.800 8.600 120.400 8.400 117.600 8.200 114.800 

14 

Tủ đựng thuốc, vật tƣ 

tiêu hao phòng hồi 

sức cấp cứu, chia làm 

5 tầng 

Cái 07 6.000 42.000 6.400 44.800 6.200 43.400 6.000 42.000 

15 
Tủ để Hồ sơ bệnh án, 

mẫu in, chia 8 tầng 
Cái 07 8.700 60.900 9.100 63.700 8.900 62.300 8.700 60.900 

16 

Tủ để phim XQ, CT, 

MRI, chia làm 06 

tầng 

Cái 07 8.700 60.900 9.100 63.700 8.900 62.300 8.700 60.900 

17 
Tủ để hồ sơ sổ sách 

hành chính 
Cái 07 11.500 80.500 11.900 83.300 11.700 81.900 11.500 80.500 
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STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN CÔNG TY TNHH 

HUY HÙNG 

CÔNG TY TNHH 

TMDV QUẢNG CÁO 

TRẦN TIẾN 

CÔNG TY CỔ 

PHẦN LƢU ĐỨC 

PHÁT 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

18 

Tủ để đồ dùng, quần 

áo bệnh nhân, chia 

làm 36 hộc 

Cái 10 14.100 141.000 14.400 144.000 14.200 142.000 14.100 141.000 

TỔNG CỘNG  965.300  1.008.500  987.100  965.300 

 

ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 
ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 
Cơ sở:  

TRƢƠNG VĂN 

TÂM  

CÔNG TY TNHH 

SẢN XUẤT & 

THƢƠNG MẠI BT 

GROUP 

SALON  

NGỌC THẠCH 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

19 Bàn vi tính Cái 30 3.000 90.000 3.200 96.000 3.200 96.000 3.000 90.000 

20 Ghế xoay Cái 20 1.000 20.000 1.100 22.000 1.050 21.000 1.000 20.000 

TỔNG CỘNG  110.000  127.000  117.000  110.000 
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ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN TIỆM ĐIỆN  

ÁNH SÁNG 

CỬA HÀNG ĐIỆN 

NƢỚC HOÀNG SƠN 

TIỆM ĐIỆN NƢỚC 

CÔNG QUỐC 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

21 
Máy nƣớc uống nóng, 

lạnh 
Cái 14 8.000 112.000 8.700 121.800 8.500 119.000 8.000 112.000 

TỔNG CỘNG  112.000  121.800  119.000  112.000 

 

ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 
CÔNG TY TNHH 

THƢƠNG MẠI 

TUẤN SỸ 

CỬA HÀNG NHẬT 

QUANG 

CỬA HÀNG ĐIỆN 

MÁY VĨNH PHÁT 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

22 

Ti vi phục vụ tƣ vấn 

GDSK, sinh hoạt 

chuyên đề 

Cái 16 6.000 96.000 6.350 101.600 6.300 100.800 6.000 96.000 

TỔNG CỘNG  96.000  101.600  100.800  96.000 
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ĐVT  1.000 đồ   

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

NHU 

CẦU 

ĐƠN GIÁ / ĐƠN VỊ BÁO GIÁ ĐƠN 

GIÁ 

THẤP 

NHẤT 

THÀNH 

TIỀN 
QUẢNG CÁO  

– IN ẤN BẢO 

NGỌC 

QUẢNG CÁO  

LÊ TẤN NGHĨA 

QUẢNG CÁO 

TRẦN NGỌC 

MÍNH 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 

  

23 

Bảng tên khối nhà 

chính, tên khoa, tên 

phòng bệnh, số đầu 

giƣờng, bảng phân 

trực… 

Gói 01 150.000 150.000 161.000 161.000 157.000 157.000 150.000 150.000 

TỔNG CỘNG  150.000  161.000  157.000  150.000 

 TỔNG GIÁ TRỊ D  TOÁN TRANG THIẾT BỊ VĂN PHÕNG:         2.409.730.000 đồng 

Số tiề  b    c    Hai tỷ, bốn trăm lẻ chín triệu, bảy trăm ba mƣơi nghìn đồng chẵn./. 
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KẾT QUẢ TRUNG THẦU TRONG VÕNG 12 THÁNG  

CỦA MỘT SỐ THIẾT BỊ THUỘC GÓI TRANG THIẾT BỊ Y TẾ RỜI 

1.  Hệ thống chụp X quang số hóa tổng quát (Hệ thống X Quang cố định kỹ 
thuật số, 02 tấm DR) 
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2. Hệ thống nội soi Dạ dày – Tá tràng, đại tràng  
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3.  Giƣờng hồi sức tích cực điện đa năng 

 

 

4. Monitor theo d i bệnh nhân 7 thông số 
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5. Máy thở có công cụ thở oxy dòng cao 

 

 

 

 

 

 

 

PHỤ LỤC 06 

CÁC BẢN VẼ CÔNG TRÌNH 
 


