
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số:  1151  /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   06  tháng   3  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2  

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; 

Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020; 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án Bệnh 

viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực 7 

xã vùng B Đại Lộc, đặc biệt trong mùa mưa lũ và giảm tình trạng quá tải cho bệnh 

viện tại cơ sở chính, góp phần nâng cao chất lượng phục vụ y tế cho nhân dân.  

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

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

6. Chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

7. Địa điểm thực hiện: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  

a) Quy mô đầu tư:  

- Nhà khám chữa bệnh, điều trị chính: Nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 1.749m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê tông cốt 

thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc cấp cầu 

thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây gạch, trát, 

mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét.  

- Nhà khám chữa bệnh Y học cổ truyền: nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 420m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê tông cốt 

thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc cấp cầu 

thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây gạch, trát, 

mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét.  
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- Nhà khám chữa bệnh phục hồi chức năng: Nhà 02 tầng, tổng diện tích xây 

dựng khoảng 420m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê tông 

cốt thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc cấp cầu 

thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây gạch, trát, 

mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét.  

- Các hạng mục phụ trợ khác: Nhà bảo vệ, nhà xe nhân viên, nhà xe khách, 

tường rào, nhà chứa rác, nhà đặt máy phát điện dự phòng, sân bê tông, mương thoát 

nước, bể nước và hệ thống PCCC, hệ thống xử lý chất thải, trạm biến áp, cây xanh, 

hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, phòng chống mối và thiết bị. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2022. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

1. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

2. Báo cáo thẩm định nội bộ. 

3. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn. 

4. Báo cáo kết quả thẩm định báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

5. Các hồ sơ, tài liệu có liên quan đến dự án. 

Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KH&ĐT, TC, XD, 

TN&MT, Y tế; 

- BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh; 

- CPVP; 

- Lưu: VT,TH, KTN, KTTH. 

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 

 

 
 



 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số:  84 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày  04 tháng 3năm 2020 

 

BÁO CÁO 

       Kết quả thẩm định nguồn vốn, khả năng cân đối vốn 

Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía 

Bắc - Cơ sở 2. 

         

Kính gửi: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 

06/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam về việc đề 

nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án: Bệnh viện Đa khoa 

khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. Sau khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết 

quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 

tổ chức thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với dự án và báo cáo 

kết quả thẩm định như sau:  

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 06/TTr-BQL ngày 06/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu 

tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối 

vốn dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2.    

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc - Cơ sở 2.    

3. Báo cáo kết quả thẩm định nội bộ số 07/BC- BQL ngày 06/01/2020 của 

Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.   

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

1. Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014. 

2. Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

3. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công. 

4. Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-

2020. 

5. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 
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6. Công văn số 86/STC-ĐT ngày 10/01/2020 của Sở Tài chính Quảng 

Nam tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đầu tư dự 

án: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2.  

III. Tổ chức thẩm định 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính. 

3. Hình thức phối hợp thẩm định: Lấy ý kiến Sở Tài chính tại Công văn số 

23/SKHĐT-LĐVX ngày 07/01/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

I. Thông tin chung dự án và đề xuất của đơn vị đề nghị thẩm định 

1. Tên dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản  lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam.     

6. Địa điểm thực hiện dự án: xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 29.000.000.000 đồng. 

8. Nguồn vốn đề nghị thẩm định: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Y tế. 

10. Thời gian thực hiện: Năm 2020 - 2022. 

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

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Công văn số 86/STC-ĐT ngày 

10/01/2020 của Sở Tài chính) 

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 do Ban 

Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam lập, đầu tư từ nguồn ngân sách 

nhà nước.   

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam đã thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016-2020, đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 

18/12/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam về Giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao danh mục dự 

án đầu tư khởi công mới trong đó có dự án nầy. Tuy nhiên chưa được giao cụ 

thể về tổng mức đầu tư cũng như mức bố trí vốn năm 2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của 

ngân sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh 

để tham mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp. 
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III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về hồ sơ thẩm định, thông tin dự án: Hồ sơ đề nghị thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn cơ bản đảm bảo theo quy định của Luật đầu tư 

công và Nghị định 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015.  

2. Về nguồn vốn: Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - 

Cơ sở 2 do Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư 

đúng mục đích, đúng đối tượng theo Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019 của HĐND tỉnh.   

3.  Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh: Ngân sách tỉnh có khả 

năng cân đối vốn cho dự án trong giai đoạn 2020 -2022. Sở Kế hoạch và Đầu tư 

sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí 29.000.000.000 đồng trong 03 năm, kế hoạch 

năm 2020 ngân sách tỉnh bố trí 6.663.000.000 đồng, giai đoạn 2021-2022 bố trí 

22.337.000.000 đồng. 

 III. Kết luận 

  Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 đã được 

HĐND tỉnh thống nhất danh mục dự án đầu tư tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND 

ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh.    

 Mức vốn từ nguồn ngân sách tỉnh bố trí cho dự án phù hợp khả năng cân 

đối vốn của tỉnh trong giai đoạn 2020-2022 với phân kỳ đầu tư cụ thể như sau: 

Năm 2020 bố trí 6.663.000.000 đồng và giai đoạn 2021-2022 bố trí 

22.337.000.000 đồng. Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tham mưu UBND tỉnh bố trí kế 

hoạch vốn từ ngân sách tỉnh để triển khai dự án phù hợp với tiến độ thực hiện dự 

án. 

Trên đây là ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn của dự 

án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2; Sở Kế hoạch và 

Đầu tư đề nghị Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam hoàn chỉnh 

các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện và quyết toán dự án đúng quy định của 

Luật đầu tư công và các văn bản pháp luật có liên quan./.  

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVX.(My) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

  

 

                      Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:  90 /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 04 tháng 3 năm 2020 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 

 

   Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 16/TTr-BQL ngày 15/01/2020 

của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh trình thẩm định Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. Sau 

khi xem xét, tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định của các cơ quan, tổ chức có 

liên quan; Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2, như 

sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

1. Tờ trình đề nghị thẩm định chủ trương đầu tư. 

2. Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án. 

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 07/BC-BQL ngày 06/01/2020 của Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

4. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 13/6/2019; 

2. Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về hướng 

dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công; 

3. Các văn bản liên quan khác: 

- Quyết định số 2527/QĐ-UBND ngày 20/7/2015 của UBND tỉnh về giao 

nhiệm vụ thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng 

cân đối vốn các chương trình, dự án đầu tư cấp tỉnh quản lý hoặc sử dụng vốn 

ngân sách tỉnh theo điều 28, 29, 30, 32, 33 của Luật Đầu tư công; 

- Quyết định số 2245/QĐ-UBND ngày 24/6/2016 của UBND tỉnh ban hành 

Quy chế phối hợp và tổ chức thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, dự án 

đầu tư sử dụng vốn ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương do cấp tỉnh 

quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

- Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020; Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam về kế 

hoạch đầu tư công năm 2020. 
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- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 

1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Sở Tài chính, Sở Xây dựng, Sở Y tế, Bệnh 

viện Đa khoa vực miền núi phía Bắc Quảng Nam. 

3. Hình thức thẩm định: Tổ chức lấy ý kiến bằng văn bản. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng 

Nam. 

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư: 29.000.000.000 đồng (Hai mươi chín tỷ đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Ngành, lĩnh vực sử dụng nguồn vốn đầu tư: Y tế, dân số và gia đình.  

10. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 -2022. 

II. TỔNG HỢP Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA ĐƠN VỊ PHỐI HỢP: 

1. Sở Tài chính: (Công văn số 86/STC-ĐT ngày 10/01/2020): 

Dự án Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 do Ban Quản 

lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh lập, với tổng mức 29.978 triệu đồng, đầu tư từ nguồn 

ngân sách nhà nước. 

Tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng 

Nam thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2016-2020, đồng thời tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 của 

UBDN tỉnh Quảng Nam về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 đã giao danh mục dự án đầu tư khởi công mới 

trong đó có dự án này. Tuy nhiên chưa được giao cụ thể về tổng mức đầu tư cũng 

như bố trí vốn năm 2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra rà soát kế hoạch vốn 2020 của ngân 

sách tỉnh, đồng thời theo dõi ý kiến chỉ đạo của Thường trực HĐND tỉnh để tham 

mưu UBND tỉnh xử lý cho phù hợp. 

2. Sở Xây dựng (Công văn số 255/SXD-VP ngày 28/02/2020): 

- Về địa điểm: Theo hồ sơ, khu đất đề nghị có hiện trạng nguyên là khu nhà 

của Ban quản lý thủy lợi Khe Tân. Với diện tích: 3.049 m2 , quy mô đầu tư khoảng 

trên 30 giường, đề nghị chủ đầu tư xác định lại mục tiêu, tính chất, tên gọi của dự 

án, đối chiếu với các tiêu chuẩn, quy chuẩn thiết kế hiện hành, xem xét diện tích 

đất tối thiểu để đầu tư xây dựng dự án đảm bảo đúng theo quy định. 
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- Các chỉ tiêu về quản lý xây dựng: Đề nghị tuân thủ các quy định tại hồ sơ 

quy hoạch xây dựng nông thôn mới xã Đại Thắng được UBND huyện Đại Lộc 

phê duyệt; khớp nối với lộ giới đường quy hoạch ĐH4.ĐL, phương án thiết kế 

yêu cầu tổ chức vịnh đậu xe trước cổng theo quy chuẩn hiện hành.  

3. Sở Y tế: (Công văn số 282/SYT-KHTC ngày 27/02/2020) 

Nhằm hoàn thiện về cơ sở vật chất đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh phục 

vụ nhân dân, Sở Y tế thống nhất đầu tư Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía 

Bắc - Cơ sở 2 (trước đây là Phòng khám đa khoa khu vực vùng B Đại Lộc) với 

công năng đảm bảo, đáp ứng nhu cầu phục vụ chăm sóc sức khỏe nhân dân. 

4. Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam: (Công 

văn số 34/BV-HCQT ngày 13/02/2020): 

Qua xem xét hồ sơ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Bệnh viện Đa 

khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - Cơ sở 2, Bệnh viện hoàn toàn đồng 

ý với các nội dung trong Báo cáo đề xuất chủ trương chủ trương đầu tư số 06/BC-

QBL ngày 06/01/2020 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

III. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH CỦA CƠ QUAN THẨM ĐỊNH: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam - Cơ sở 2 (trước 

đây là Phòng khám đa khoa khu vực vùng B, huyện Đại Lộc) được UBND tỉnh 

thành lập tại Công văn số 859/UBND-KGVX ngày 19/02/2019 thuộc Bệnh viện 

Đa khoa khu vực phía Bắc Quảng Nam. Hiện trạng, Bệnh viện đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam - Cơ sở 2 đã xuống cấp, không đảm bảo công năng 

sử dụng. Để đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực 7 xã vùng 

B Đại Lộc, đặc biệt trong mùa mưa lũ và giảm tình trạng quá tải cho bệnh viện tại 

cơ sở chính thì việc đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía 

Bắc Quảng Nam - Cơ sở 2 là rất cần thiết. 

2. Sự tuân thủ các quy định của pháp luật trong nội dung hồ sơ trình thẩm 

định: Về cơ bản thành phần và nội dung hồ sơ báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 đảm bảo theo trình 

tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước.  

3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội vùng, lãnh thổ; quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực: Danh mục 

dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 

và kế hoạch đầu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 

17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện tại Quyết định 

số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. 

4. Sự phù hợp với tiêu chí phân loại dự án nhóm A, nhóm B và nhóm C:  

Dự án có tổng mức đầu tư 29.000.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

C theo quy định phân loại dự án của Luật Đầu tư công. 

5. Các nội dung đầu tư: 

a) Quy mô đầu tư: Cơ bản phù hợp với mục tiêu đầu tư và các qui định của 

nhà nước, bao gồm các nội dung:  
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- Nhà khám chữa bệnh, điều trị chính: nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 1.749m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê tông 

cốt thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc cấp 

cầu thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây gạch, 

trát, mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét.  

- Nhà khám chữa bệnh Y học cổ truyền: nhà 02 tầng, tổng diện tích xây dựng 

khoảng 420m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê tông cốt 

thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc cấp cầu 

thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây gạch, trát, 

mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, chống sét.  

- Nhà khám chữa bệnh phục hồi chức năng: nhà 02 tầng, tổng diện tích xây 

dựng khoảng 420m2. Kết cấu móng, cột, dầm, sàn bê tông cốt thép; sàn mái bê 

tông cốt thép trên lợp tôn, xà gồ thép; nền lát gạch granite, ceramic; bậc cấp, bậc 

cấp cầu thang lát đá granite; cửa đi, cửa sổ bằng cửa nhựa lõi thép. Tường xây 

gạch, trát, mastic lăn sơn. Hoàn thiện hệ thống điện, cấp - thoát nước, PCCC, 

chống sét.  

- Các hạng mục phụ trợ khác: nhà bảo vệ, nhà xe nhân viên, nhà xe khách, 

tường rào, nhà chứa rác, nhà đặt máy phát điện dự phòng, sân bê tông, mương 

thoát nước, bể nước và hệ thống PCCC, hệ thống xử lý chất thải, trạm biến áp, 

cây xanh, hệ thống điện chiếu sáng ngoài nhà, phòng chống mối và thiết bị. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Dự án sử dụng nguồn ngân sách 

tỉnh. Dự án được HĐND tỉnh Quảng Nam bổ sung dự án vào kế hoạch trung hạn 

giai đoạn 2016-2020 tại Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019; được 

HĐND tỉnh bổ sung kế hoạch đâu tư công năm 2020 tại Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019; được UBND tỉnh giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 tại Quyết định số 4122/QĐ-

UBND ngày 18/12/2019. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư thời 

gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2022; qua xem xét, Sở Kế hoạch và Đầu 

tư nhận thấy tiến độ thực hiện dự án 2020-2022 là phù hợp. 

f) Nội dung báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư chỉ mới đánh giá sơ bộ về 

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội, bảo vệ môi trường. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Dự kiến sơ bộ tổng mức đầu tư dự án được lập trên cơ sở phương pháp dữ 

liệu về chi phí các công trình tương tự đã được phê duyệt; giá trị tổng mức đầu tư 

sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên cứu khả thi trên cơ sở khối 

lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, đảm bảo không vượt tổng mức 

đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của cấp thẩm quyền. 

Sau khi chủ trương đầu tư được phê duyệt, Chủ đầu tư có trách nhiệm tiến 

hành các bước thủ tục tiếp theo để triển khai thực hiện dự án theo đúng quy định 

hiện hành. 
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IV. KẾT LUẬN 

Trên đây là ý kiến thẩm định của Sở Kế hoạch và Đầu tư về Báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. 

Kính đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam xem xét có văn bản báo cáo HĐND tỉnh 

quyết định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BQL DA ĐTXD tỉnh; 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đặng Phong 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN 

ĐẦU TƢ XÂY DỰNG 

Số: 06/BC-BQL 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

          

Quảng Nam, ngày  06 tháng 01 năm 2020 

 
BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƢƠNG ĐẦU TƢ 

 DỰ ÁN  BỆNH VIỆN ĐA KHOA KHU VỰC  

MIỀN NÚI PHÍA BẮC - CƠ SỞ 2 

 

Kính gửi:  

- HĐND tỉnh Quảng Nam; 

 - UBND tỉnh Quảng Nam; 

 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng nam. 

 

Căn cứ Luật Đầu tư công số 49/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014; 

Căn cứ Luật đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 

Căn cứ Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng và Nghị định số 42/2017/NĐ-CP ngày 05/4/2017 

của chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều Nghị định số 59/2015/NĐ-CP ngày 

18/6/2015 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều một số điều của Luật Đầu tư công; 

Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về việc 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng; 

Căn cứ Công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 của Bộ Y tế về việc 

khám, chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực; 

Căn cứ Công văn số 859/UBND-KGVX ngày 19/02/2019 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc thống nhất chủ trương thành lập Bệnh viện đa khoa 

khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2; 

Căn cứ Thông báo kết luận số 135/TB-UBND ngày 23/04/2019 của Phó Chủ 

tịch UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Bệnh viện đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam; 

Căn cứ Công văn số 6922/UBND-KGVX ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh 

Quảng Nam về việc đầu tư Cơ sở 2 - Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía 

Bắc Quảng Nam; 

Căn cứ Nghị quyết số 35/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về việc bổ sung dự án vào kế hoạch đầu tư công trung hạn 

giai đoạn 2016 - 2020; 



 

 

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của Hội đồng nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh, 

UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 với các nội dung 

chính sau: 

A. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. 

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng 

Nam. 

 7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 29.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai 

mươi chín tỷ đồng y).  

STT NỘI DUNG CHI PHÍ 
THÀNH TIỀN 

(VNĐ) 

1 Chi phí xây dựng 20.452.963.000 

2 Chi phí thiết bị 2.780.871.000 

3 Chi phí QLDA 581.268.000 

4 Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng 1.925.737.000 

5 Chi phí khác 425.821.000 

6 Chi phí dự phòng 2.833.340.000 

7 Tổng cộng(Làm tròn) 29.000.000.000 

8. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước. 

9. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020 – 2022. 

B. NỘI DUNG CHỦ YẾU DỰ ÁN: 

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

phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ  

1. Hiện trạng : 

 . . Hiện trạng chung  

Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam là một bệnh viện 

tuyến tỉnh, thực hiện nhiệm vụ khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực miền núi 

phía Bắc của tỉnh Quảng Nam (huyện Đại Lộc, huyện Nam Giang, huyện Đông 

Giang, huyện Tây Giang, huyện Duy Xuyên và một số xã lân cận thuộc thị xã Điện 

Bàn). 

Trong những năm gần đây, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam luôn trong tình trạng quá tải, không đáp ứng kịp thời việc khám chữa 

bệnh của nhân dân trong vùng. 



 

 

 Trên cơ sở đó, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 

(đơn nguyên điều trị nội trú của Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam - địa điểm tại Phòng khám đa khoa khu vực vùng B Đại Lộc trước 

đây) được UBND tỉnh Quảng Nam thành lập tại công văn số 859/UBND-KGVX 

ngày 19/02/2019 nhằm đáp ứng nhiệm vụ cấp cứu, khám chữa bệnh cho nhân dân 

7 xã: Đại Cường, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Thạnh, Đại Phong, Đại Chánh, Đại 

Tân với dân số khoảng 70.000 người, phần lớn là làm nông, thu nhập bình quân 

đầu người còn thấp, tỷ lệ đói nghèo còn cao.  

Vì vậy việc đầu tư xây dựng, nâng cấp Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi 

phía Bắc - Cơ sở 2 để đủ điều kiện khám chữa bệnh, điều trị nội trú tại chỗ cho 

nhân dân trong khu vực là rất cần thiết.   

Một số hình ảnh hiện trạng  

        
 

   
 

1.2. Cơ sở vật chất  

- Diện tích khu đất    : 3.049m
2
 

- Diện tích xây dựng : 413m
2 
(Mật độ xây dựng 13,54%) 

Hiện trạng công trình nguyên là khu nhà của Ban quản lý thủy lợi Khe Tân 

được xây dựng năm 1976, hiện đã xuống cấp nghiêm trọng. Nhà khám bệnh hiện 

trạng cấp IV, diện tích xây dựng 413m
2
, tường xây gạch, mái lợp tôn, trần la phông 

nhựa, nền lát gạch hoa 20x20cm, cửa sắt-kính, hoàn thiện sơn vôi. Công trình đã 

xuống cấp hư hỏng nặng cụ thể như sau: Mái tôn bị rách nát mưa dột, tường bị 

bong tróc, có nguy cơ sập đổ cao nên rất nguy hiểm. Phòng khám, chữa bệnh tạm 

bợ, chật chội và rất nóng, nhất là mùa hè oi bức. Cơ sở ngày càng xuống cấp do  



 

 

việc duy tu, sửa chữa thường xuyên mang tính chất tạm thời nên mức độ xuống cấp 

ngày càng trầm trọng đã ảnh hưởng lớn đến công tác làm việc, khám chữa bệnh 

phục vụ nhân dân. 

1.3. Nhân lực: 

Tổng nhân lực Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 hiện 

nay gồm có: 15 người, trong đó có 07 biên chế và 08 hợp đồng, gồm: 04 Bác s , 

01 Cử nhân điều dưỡng, 01 Cao đẳng điều dưỡng, 01 Trung cấp điều dưỡng, 02 Y 

s  đông y, 01 Y s  đang đi học chuyên tu Bác s , 01 CĐ-KTVXN, 01 X quang, 01 

Dược, 01 Kế toán, 01 Hộ lý. 

1.4. Trang thiết bị  

Trang thiết bị hiện có: Máy chụp X Quang, điện tim, siêu âm, tuy nhiên hiện  

vẫn còn thiếu nhiều, chưa đáp ứng với nguồn nhân lực nên công tác khám chữa 

bệnh tại đây gặp nhiều khó khăn. 

1.5. Tình hình khám chữa bệnh năm 2018 : 

Kết quả khám chữa bệnh trong 9 tháng năm 2018 sơ bộ như sau: (theo số 

liệu cung cấp của Cơ sở): 

 

Danh m c ĐVT 
Kế hoạch 

năm 20 8 

Thực hiện 

9 tháng 

So sánh ch  

tiêu % 

Số lần khám bệnh Lần 50.000 36.010 Đạt 72% 

Bệnh nhân nội trú B/n 1.800 1.002 Đạt 56% 

Số tiêu bản x t nghiệm Tiêu bản 5.500 2.416 Đạt 44% 

Số tiêu bản sinh hóa Tiêu bản 1.500 3.624 Vượt 242% 

Siêu âm Lần 4.000 2.011 Đạt 50% 

Điện tim Lần 4.000 2.054 Đạt 51% 

Số lần chụp X Quang Lần 3.500 1.738 Đạt 50% 

2. Sự cần thiết đầu tƣ   

Qua những vấn đề hiện trạng nêu trên, xét thấy Bệnh viện đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc - Cơ sở 2 hiện nay quá xuống cấp và thiếu đồng bộ, không đáp 

ứng điều kiện khám chữa bệnh nhân dân và hoạt động chuyên môn nghiệp vụ của 

đội ngũ y, bác s . Để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho trên 70.000 dân của 

7 xã vùng B Đại Lộc (đây là vùng căn cứ cách mạng trong 02 cuộc kháng chiến, bị 

tàn phá nặng nề trong chiến tranh, có nhiều người và gia đình có công cách mạng). 

Điều kiện giao thông đi lại thường bị chia cắt trong mùa mưa lũ bởi 2 con sông 

Thu Bồn và Vu Gia; cách Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng 

Nam khoảng 20 Km nên rất khó khăn khi chuyển bệnh nhân, vì vậy việc đầu tư 

xây dựng đơn nguyên điều trị nội trú phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân tại 

khu vực này (Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2) với quy mô 

trên 30 giường bệnh là hết sức cần thiết và cấp bách. Việc đầu tư xây dựng công 

trình sẽ giảm tải bệnh nhân chuyển lên tuyến trên tại cơ sở chính, hạn chế tình 

trạng quá tải, giải quyết kịp thời việc khám chữa bệnh cho người dân, nhất là mùa 

mưa lũ. 



 

 

3. Các điều kiện để thực hiện đầu tƣ  

a. Địa điểm xây dựng: Xã Đại Thắng, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam. 

b. Vị trí xây dựng: Khuôn viên khu đất hiện trạng của Cơ sở 2. 

c. Diện tích xây dựng: Tổng diện tích khu đất : 3.024 m
2
. 

d. Địa hình: Địa hình bằng phẳng. 

d. Địa chất: Triển khai khoan khảo sát thăm dò địa chất cho phù hợp với 

chiều cao, tải trọng công trình để đảm bảo khả năng tính toán nền móng công trình; 

4. Đánh giá về sự phù hợp của quy hoạch, kế hoạch đầu tƣ: 

          - Phù hợp với Nghị quyết số 47/2012/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân 

tỉnh Quảng Nam ngày 19/9/2012 về quy hoạch phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng 

Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2025; 

- Dự án góp phần từng bước hoàn thiện cơ sở vật chất cho Bệnh viện đa 

khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2; Phù hợp với Quyết định số 3548/QĐ-

UBND ngày 05/11/2012 của UBND tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt Quy hoạch 

phát triển sự nghiệp y tế tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 2025. 

         - Dự án nhằm giải quyết các khó khăn, bức xúc trong công tác khám chữa 

bệnh của địa phương, cải thiện chất lượng điều trị cho các bệnh nhân vùng khó 

khăn, đảm bảo sức khỏe cộng đồng và góp phần vào sự nghiệp phát triển bền vững 

của hệ thống y tế cơ sở và ngành y tế tỉnh Quảng Nam. 

II. M c tiêu, quy mô, địa điểm và phạm vi đầu tƣ  

1. M c tiêu: 

           Phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân các xã vùng B huyện Đại 

Lộc gồm các xã : Đại Cường, Đại Minh, Đại Thắng, Đại Thạnh, Đại Phong, Đại 

Chánh, Đại Tân, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân đúng tuyến, giảm 

tải cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là Bệnh biện Đa khoa khu vực miền núi 

phía Bắc Quảng Nam (cơ sở chính). 

2. Quy mô đầu tƣ và giải pháp thiết kế: 

2.1. Căn cứ xác định quy mô đầu tƣ  

- Thông báo kết luận số 135/TB-UBND ngày 23/04/2019 của Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh Lê Văn Thanh tại buổi làm việc với Bệnh viện đa khoa khu vực miền 

núi phía Bắc Quảng Nam; 

- Công văn số 6922/UBND-KGVX ngày 20/11/2019 của UBND tỉnh Quảng 

Nam về việc đầu tư Cơ sở 2 - Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc 

Quảng Nam; 

2.2. Cơ sở thiết kế: 

- Tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam TCVN 9212 : 2012- Bệnh viện đa khoa 

khu vực - Tiêu chuẫn thiết kế. 

- Công văn số 618/BYT-KCB ngày 25/01/2018 của Bộ Y tế về việc khám, 

chữa bệnh tại phòng khám đa khoa khu vực (Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi 

phía Bắc – cơ sở 2 là đơn nguyên điều trị nội trú của bệnh viện đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam)  

2.3. Quy mô đầu tƣ và giải pháp thiết kế  

2.3.1. Nhà khám chữa bệnh, điều trị chính : 



 

 

          Nhà khám chữa bệnh, điều trị chính được xây 2 tầng với diện tích xây dựng 

tầng 1: 893m
2
, diện tích xây dựng tầng 2: 856m

2
, tổng diện tích sàn 1.749m

2
. Kết 

cấu chính móng đơn, khung, sàn, BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, M250; Tường 

xây gạch; Sàn mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng, xà gồ th p, chống thấm sê 

nô; Nền lát gạch Granite, Ceramic; Cầu thang, bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; Cửa 

đi, cửa sổ cửa nhựa lõi th p - kính; Toàn nhà mastic lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ 

thống cấp - thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống chống s t đồng bộ. 

2.3.2.Nhà khám chữa bệnh Y học cổ truyền    

         Nhà khám chữa bệnh Y học cổ truyền được xây 2 tầng với diện tích xây dựng 

tầng 1: 210m
2
, diện tích xây dựng tầng 2: 210m

2
, tổng diện tích sàn 420m

2
. Kết cấu 

chính móng đơn, khung, sàn, BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, M250; Tường xây 

gạch; Sàn mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng, xà gồ th p, chống thấm sê nô; 

Nền lát gạch Granite, Ceramic; Cầu thang, bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; Cửa đi, 

cửa sổ cửa nhựa lõi th p - kính; Toàn nhà mastic lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ 

thống cấp - thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống chống s t đồng bộ. 

2.3.3. Nhà khám chữa bệnh ph c hồi chức năng   

         Nhà khám chữa bệnh phục hồi chức năng được xây 02 tầng với diện tích xây 

dựng tầng 1: 210m
2
, diện tích xây dựng tầng 2: 210m

2
, tổng diện tích sàn 420m

2
. 

Kết cấu chính móng đơn, khung, sàn, BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, M250; 

Tường xây gạch; Sàn mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng, xà gồ th p, chống 

thấm sê nô; Nền lát gạch Granite, Ceramic; Cầu thang, bậc cấp lát đá Granite tự 

nhiên; Cửa đi, cửa sổ cửa nhựa lõi th p - kính; Toàn nhà mastic lăn sơn; Hệ thống 

cấp điện, hệ thống cấp - thoát nước, hệ thống PCCC, hệ thống chống s t đồng bộ. 

2.3.4. Nhà bảo vệ    

          Nhà bảo vệ được xây 01 tầng với diện tích xây dựng: 10,24 m
2
. Kết cấu 

chính móng đơn, khung, sàn, BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, M250; Tường xây 

gạch; Sàn mái đổ BTCT trên lợp tôn chống nóng, xà gồ th p, chống thấm sê nô; 

Nền lát gạch Granite, Ceramic; Bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; Cửa đi, cửa sổ cửa 

nhựa lõi th p - kính; Toàn nhà mastic lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp - 

thoát nước đồng bộ. 

         2.3.5.Nhà xe nhân viên:  

       Nhà xe nhân viên diện tích xây dựng: 30m
2
. Kết cấu chính móng đơn, trụ th p, 

kèo th p, mái lợp tôn, nền nhà đỗ bê tông đá 1x2, M200.  

         2.3.6.Nhà xe khách:  

        Nhà xe khách diện tích xây dựng: 63m
2
. Kết cấu chính móng đơn, trụ th p, 

kèo th p, mái lợp tôn, nền nhà đỗ bê tông đá 1x2, M200.  

         2.3.7.Xây mới tƣờng rào:  

         Xây dựng mới tường rào cổng ngõ: Tường rào mặt chính kết cấu trụ BTCT 

xây gạch + lam thoáng BTCT; Tường rào 02 mặt bên và tường rào phía sau kết cấu 

trụ BTCT xây gạch không nung chừa ô thoáng; Tổng chiều dài 225m.  



 

 

2.3.8. Nhà chứa rác:  

          Nhà chứa rác được xây 1 tầng với diện tích xây dựng: 10,24 m
2
. Kết cấu 

chính móng đơn, trụ BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, M250; Tường xây gạch; mái 

lợp tôn chống nóng, xà gồ th p, chống thấm sê nô; Nền nhà đỗ bê tông đá 1x2, 

M200, Cửa đi sắt k o; Toàn nhà lăn sơn; Hệ thống cấp điện, hệ thống cấp - thoát 

nước đồng bộ. 

2.3.9.Nhà đặt máy phát điện dự phòng  

          Nhà đặt máy phát điện dự phòng được xây 1 tầng với diện tích xây dựng: 

13,44 m
2
. Kết cấu chính móng đơn, khung, sàn, BTCT đổ tại chỗ bê tông đá 1x2, 

M250; Tường xây gạch; Sàn mái đỗ BTCT trên lợp tôn chống nóng, xà gồ thép, 

chống thấm sê nô; Nền lát gạch Granite, Ceramic; Bậc cấp lát đá Granite tự nhiên; 

Cửa đi, cửa sổ cửa nhựa lõi th p - kính; Toàn nhà mastic lăn sơn; Hệ thống cấp 

điện, hệ thống cấp - thoát nước đồng bộ. 

2.3. 0.Hệ thống hạ tầng kỹ thuật:  

Đầu tư đồng bộ Hệ thống hạ tầng k  thuật như : Sân bê tông; Mương thoát 

nước; Bể nước PCCC + Hệ thống PCCC; Hệ thống xử lý nước thải; Trạm biến áp; 

Cây xanh; Hệ thống chiếu sáng ngoài nhà; Phòng chống mối và trang thiết bị xây 

dựng. 

III. Dự kiến tổng mức đầu tƣ và cơ cấu nguồn vốn đầu tƣ, khả năng cơ 

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

để thực hiện dự án: 

1. Cơ sở lập tổng mức đầu tƣ  

- Căn cứ Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về 

quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các văn bản hướng dẫn thi hành; 

- Quyết định số 79/QĐ-BXD ngày 15/02/2017 của Bộ Xây dựng về việc 

công bố định mức chi phí quản lý dự án và tư vấn đầu tư xây dựng. 

- Các văn bản hiện hành của Nhà nước về chi phí đầu tư xây dựng. 

 2. Tổng mức đầu tƣ dự kiến  29.000.000.000 đồng  

(Bằng chữ : Hai mươi chín tỷ đồng). 

         3. Nguồn vốn cho dự án  

Nguồn vốn ngân sách Tỉnh. Kế hoạch đầu tư trung hạn 2016 – 2020, phân 

kỳ đầu tư từ năm 2020, trong đó: 

- Năm 2020          :   15.000.000.000 đồng. 

- Năm 2021 trở đi:   phần còn lại. 

Việc phân kỳ đầu tư như trên là để đảm bảo theo đúng quy định đối với dự 

án nhóm C.  

IV. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tƣ 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: 

 . Tiến độ triển khai thực hiện, phân kỳ đầu tƣ: 

- Quý I + quý II năm 2020: Lập các thủ tục đầu tư xây dựng cơ bản. 



 

 

- Quý III + quý IV năm 2020 và năm 2022: Tiến hành thi công và đưa công 

trình vào sử dụng. 

2. Hiệu quả đầu tƣ  

Việc đầu tư xây dựng dự án: Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - 

Cơ sở 2 đáp ứng nhu cầu điều trị bệnh nhân, giảm quá tải cho Bệnh viện đa khoa 

khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam, (đặc biệt trong mùa mưa bão khu vực 

thường xuyên bị cô lập chia cắt) góp phần nâng cao chất lượng phục vụ, tạo điều 

kiện thuận lợi cho nhân dân địa phương có cơ hội tiếp cận sử dụng dịch vụ y tế. 

Từng bước hoàn thiện nhằm phát triển Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía 

Bắc Quảng Nam đảm bảo tiêu chí bệnh viện hạng I trong tương lai. 

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

vận hành dự án sau khi hoàn thành 

 . Chi phí điện nƣớc  

Chi phí điện, nước sử dụng từ nguồn chi hoạt động thường xuyên của bệnh 

viện. 

2. Chi phí bảo trì, bảo dƣỡng  

Bảo trì, bảo dưỡng công trình theo quy định hiện hành của nhà nước trong 

l nh vực xây dựng và hợp đồng xây lắp ký kết của công trình. 

VI. 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  

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

1.1. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động về môi trường, xã hội trong giai đoạn 

thi công dự án. 

Việc xây dựng dự án phương tiện vận chuyển sử dụng chủ yếu để chở vật 

liệu xây dựng như cát, đá, xi măng. 

Nguồn phát sinh các tác động đến môi trường trong giai đoạn thi công xây 

dựng công trình được liệt kê ở bảng sau: 

Bảng 1:  Nguồn phát sinh tác động trong giai đoạn xây dựng công trình 

 

TT Nguồn phát sinh Chất thải phát sinh 

1 

 

 

 

- Đào đắp đất trong quá xây dựng 

công trình. 

- Vận chuyển NVL. 

- Thi công xây dựng và cải tạo 

công trình. 

- Bụi đất, tiếng ồn, khí thải, chất thải 

rắn 

2 - Nước mưa chảy tràn 
- Cặn lắng, chất hữu cơ, tổng Nitơ, 

Photpho,... 

3 - Sinh hoạt công nhân 

- Nước thải vệ sinh: Chất hữu cơ, cặn 

lơ lửng, NH3, N tổng, P tổng, dầu mỡ, 

coliform; 



 

 

- Chất thải rắn sinh hoạt (các loại bao 

bì, thực phẩm thừa...). 

Trong gian đoạn này, do khối lượng thi công xây dựng không nhiều, thời 

gian thi công ngắn nên mức độ ảnh hưởng đến môi trường xung quanh không đáng 

kể. Hoạt động thi công chủ yếu làm phát sinh các nguồn tác động sau: 

a) Bụi đất do hoạt động đào đất xây dựng các hệ thống thoát nước, đào 

móng công trình: 

Theo một số tài liệu tham khảo, nồng độ bụi đất tại một số công trình xây 

dựng trung bình một giờ khoảng 3÷6 mg/m3. 

Thành phần hóa lý của bụi loại này là các hạt đất, cát có kích thước lớn hơn 

10 micron, thuộc loại bụi nặng, dễ sa lắng, không phát tán đi xa. 

Bụi đất sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe của công nhân làm việc tại công trường, 

tuy nhiên, mức độ tác động không đáng kể do khối lượng đào đất không nhiều. 

 b) Khí thải từ các máy móc, thiết bị thi công và phương tiện vận chuyển: 

 Hoạt động của các máy móc, thiết bị thi công và các phương tiện vận tải làm 

phát sinh khí thải chứa các chất ô nhiễm không khí bao gồm: bụi, NOx, SO2, CO, 

hydrocacbon,... 

 Tuy  nhiên, số lượng phương tiện tham gia thi công không nhiều, hoạt động 

không cùng lúc, khu vực thực hiện dự án tương đối thông thoáng,... nên tải lượng 

và nồng độ bụi, khí thải phát sinh từ các máy móc thiết bị thấp. Tác động đến môi 

trường không đáng kể. 

 c) Nước thải sinh hoạt: 

 Tổng số công nhân tham gia xây dựng công trình khoảng 20 người, như vậy 

lượng nước sinh hoạt thải ra môi trường khoảng 0,77 m3/ngày. (lượng nước thải 

ước tính bằng khoảng 85% lượng nước cấp).  

 Thành phần của nước thải sinh hoạt bao gồm: chất cặn bã, chất rắn lơ lửng, 

chất hữu cơ, chất dinh dưỡng và các vi sinh vật gây bệnh; nếu không có biện pháp 

thu gom, xử lý nguồn nước này sẽ gây ô nhiễm môi trường đất và chất lượng nước 

ngầm tại khu vực. 

 Tuy nhiên, do lao động đa phần là người dân địa phương nên lượng nước 

sinh hoạt thải ra môi trường hằng ngày tại công trường (theo thực tế) có thể thấp 

hơn nhiều so với kết quả tính toán, hơn nữa thời gian thi công xây dựng ngắn nên 

các tác động đến môi trường không lớn. 

 d) Nước mưa chảy tràn: 

 Nước mưa chảy tràn qua mặt bằng khu vực sẽ cuốn theo các chất cặn bã, 

đất, cát rơi vãi trên mặt bằng. 

 Theo WHO, 1993  nồng độ các chất ô nhiễm trong nước mưa như sau:  

 - Tổng nitơ : 0,5 - 1,5 mg/l. 

 - Photpho : 0,004 - 0,03 mg/l. 

 - COD : 10 - 20 mg/l. 

 - SS  : 10 - 20 mg/l.  

 Theo số liệu trên cho thấy: thành phần, nồng độ các thông số có trong nước 

mưa rất thấp; khi nước mưa chảy qua mặt bằng đang thi công sẽ cuốn theo các chất 



 

 

ô nhiễm. Tuy nhiên, diện tích thi công nhỏ, khối lượng đào đắp đất không nhiều 

nên ảnh hưởng từ nước mưa chảy tràn không đáng kể. 

e) Chất thải rắn: 

 Chất thải rắn phát sinh trong giai đoạn xây dựng gồm: 

 - Chất thải rắn từ quá trình xây dựng: đất, đá, gạch vỡ, gỗ cốp pha, bao bì xi 

măng, sắt th p vụn. 

Bản chất của loại chất thải này là trơ với môi trường. Khối lượng phát sinh 

ít, phần lớn có thể tái sử dụng nên tác động đến môi trường không đáng kể. 

 - Chất thải rắn sinh hoạt: bao bì, thức ăn thừa.  

 Lượng thải khoảng 8 kg/ngày (tính cho 20 công nhân; tiêu chuẩn thải trung 

bình khoảng 0,4kg/người/ngày). 

Chất thải rắn sinh hoạt chứa hàm lượng cao các chất hữu cơ dễ bị phân hủy 

sinh học, nếu không có biện pháp thu gom và xử lý phù hợp sẽ phát sinh mùi hôi 

thối rất khó chịu, làm ô nhiễm môi trường không khí khu vực. Đồng thời, đây là 

môi trường sống thuận lợi cho các loài sinh vật gây hại phát triển như ruồi, muỗi, 

côn trùng và các vi sinh vật gây bệnh. Tuy nhiên, thời gian thi công xây dựng 

ngắn, khối lượng chất thải rắn sinh hoạt phát sinh ít, mức độ tác động không lớn. 

 1.2. Các nguồn phát sinh tác động không liên quan đến chất thải: 

 a) Tác động của tiếng ồn: 

Trong quá trình cải tạo, xây dựng các công trình dự án, tiếng ồn thường phát 

sinh từ các loại máy móc phục vụ thi công với cường độ ồn được xác định như sau: 

 Bảng 2: Tiếng ồn phát sinh bởi máy móc thi công 

TT Máy móc, thiết bị 
Mức ồn (dB) đo 

cách nguồn 8 m 

TCVN 

3985-1999 

1 Máy khoan 87 

85 2 Máy đầm 72-84 

3 Máy trộn bê tông 74 – 88 

Nguồn : Ủy ban bảo vệ môi trường U.S, Tiếng ồn từ các thiết bị xây dựng và 

sự vận hành, máy móc xây dựng và dụng cụ gia đình, NJID, 300.1, 31-12-1971. 

Ghi chú: TCVN 3985 - 1999: Âm học- Mức ồn cho phép tại các vị trí làm 

việc, áp dụng khi thời gian tiếp xúc với tiếng ồn trong ngày không quá 8h. 

Nhận xét: 

Một số loại máy móc sử dụng cho thi công có mức ồn vượt mức quy định 

cho ph p của TCVN 3985-1999 như máy khoan, máy trộn bê tông, do đó sẽ ít 

nhiều gây tác động đến công nhân làm việc tại công trường. Tuy nhiên, số lượng 

máy móc phục vụ thi công không nhiều. Đối tượng chịu tác động chủ yếu là lao 

động trực tiếp vận hành máy. 

b) Tác động đến xã hội 

Trong giai đoạn này, tình hình kinh tế, xã hội tại khu vực triển khai dự án sẽ 

chịu tác động từ các yếu tố sau: 

- Việc tập trung công nhân thi công tại khu vực dự án: rất dễ xảy ra những 

xung đột, mâu thuẫn giữa nội bộ công nhân hoặc công nhân với dân địa phương. 

Ngoài ra, đời sống sinh hoạt của công nhân dễ nảy sinh các tệ nạn xã hội (cờ bạc, 



 

 

rượu chè...). Tuy nhiên, với việc quản lý lao động theo yêu cầu hiện nay, các yếu tố 

tác động trên là không đáng kể. 

- Việc vận chuyển vật tư, vật liệu phục vụ thi công: hoạt động vận chuyển sẽ 

gây ảnh hưởng đến việc lưu thông đi lại tại khu vực, trong đó chủy yếu là tuyến 

đường Nguyễn Du đoạn tại công trình. 

1.2. Phương án PCCC: 

1.2.1. Các tiêu chuẩn áp dụng: 

- TCVN 3890-2009: Phương tiện phòng cháy và chữa cháy cho nhà và công 

trình – Trang bị, bố trí, kiểm tra, bảo dưỡng. 

- TCVN 5760-1993: Hệ thống chữa cháy – Yêu cầu chung về thiết kế, lắp 

đặt và sử dụng. 

- TCVN 2662-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công trình – Yêu 

cầu thiết kế. 

1.2.2. Phân tích các khả năng gây cháy, nổ: 

Các tác nhân gây cháy nổ chủ yếu là do chập điện, tài liệu, hóa chất...bảo 

quản không đúng quy trình k  thuật, do vô ý hay cố ý của người sử dụng hoặc kẻ 

sấu đặt chất nổ gây phá hoại. 

1.2.3. Biện pháp phòng cháy, chửa cháy: 

* Công tác PCCC:  

Tuân thủ triệt để các quy trình vận hành hệ thống điện, sử dụng, bảo quản 

hóa chất, các vật liệu dễ cháy. 

Tuân thủ triệt để quy trình phòng chống cháy nổ do cảnh sát PCCC hướng 

dẫn. Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo vệ an ninh phòng chống kẻ xấu phá hoại. 

Tăng cường công tác tuyên tryền, hướng dẫn cho giáo viên và học sinh trong 

trường. 

Phương tiện phòng cháy, chữa cháy phải được kiểm tra và bảo dưỡng định 

kỳ theo quy định. 

Phối hợp với phòng cảnh sát PCCC tổ chức kiểm tra định kỳ, đồng thời 

thường xuyên tổ chức công tác tự kiểm tra và khắc phục kịp thời các sơ hở, thiếu 

sót để đảm bảo an toàn PCCC. 

Khi xuất hiện cháy nổ cần bình t nh thực hiện các thao tác sau: 

+ Báo cáo cho phòng ban điều hành, tiếp theo báo cáo cho phòng Cảnh sát 

PCCC và CNCH. 

+ Tiến hành sơ cấp cứu, chửa cháy bằng các phương pháp tại chỗ như: bình 

bột, nước, chăn mền nhúng nước để dập tắt các đám cháy kịp thời. Tổ chức cứu 

người bị nạn, cứu tài sản. 

1.3. Phương án cấp cứu người bị nạn: 

- Khi có người bị nạn do các nguyên nhân khác nhau gây ra, phải nhanh 

chóng sơ cứu tại chỗ, dùng các phương tiện thiết bị tại chỗ để xử lý kịp thời. 

1.4. Chức năng của Ban điều hành quản lý: 

- Khi phát hiện các hiện tượng có thể gây ra cháy nổ cần báo cho các đơn vị 

có chức năng và tiến hành các biện pháp nhằm mục đích ngăn chặn từ xa các hiểm 

họa gây ra cháy nổ. 

- Khi xuất hiện cháy nổ, bằng lực lượng nghiệp vụ, trang thiết bị sẵn có đến 

ngay hiện trường tiến hành dập tắt đám cháy, sơ cứu nạn nhân, cứu hộ. 



 

 

- Báo cáo cho các lực lượng cảnh sát PCCC, cứu thương chuyên nghiệp đến 

chữa cháy và cứu thương kịp thời. Phối hợp với các lực lượng trên để chữa cháy 

cứu thương và khắc phục hậu quả. 

2. Xác định sơ bộ hiệu quả đầu tƣ về kinh tế - xã hội: 

 2.1. Hiệu quả về mặt xã hội: 

 Dự án sẽ góp phần thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước ta trong 

công tác chăm sóc sức, bảo vệ khỏe nhân dân trong huyện Đại Lộc và các vùng lân 

cận theo hướng công bằng, hiệu quả và phát triển. Từng bước đưa Bệnh viện đa 

khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam phát triển lên bệnh viện hạng I của 

tỉnh nhà trong thời gian sớm nhất. 

 Đầu tư cơ sở hạ tầng tốt mang lại hiệu quả to lớn cho người bệnh nhằm từ 

đó giúp nâng cao được chất lượng cuộc sống sau điều trị bệnh nhân, giảm bớt gánh 

nặng về kinh tế và tinh thần cho gia đình bệnh nhân và xã hội. Từ đó thu hút bệnh 

nhân đến khám và chữa bệnh, hạn chế việc chuyển bệnh lên tuyến trên. 

Thông qua Dự án sẽ thúc đẩy việc phát triển hệ thống y tế, nguồn nhân lực, 

nâng cao chất lượng điều trị trong l nh vực công nghệ cao, tạo điều kiện cho nhân 

dân huyện Đại Lộc và các vùng lân cận được tiếp cận, thừa hưởng những tiến bộ 

của khoa học k  thuật. 

 2.2. Hiệu quả về mặt kinh tế: 

- Việc sớm đầu tư xây dựng và hoàn thành Bệnh viện đa khoa khu vực miền 

núi phía Bắc - Cơ sở 2 hiện đại, đồng bộ sẽ giảm sức ép đối với các bệnh viện 

tuyến trêm, giảm chi phí và thời gian cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân. 

- Những năm gần đây, nền kinh tế của huyện Đại Lộc nói riêng và tỉnh 

Quảng Nam nói chung phát triển nhanh. Việc xây dựng và phát triển bệnh viện 

theo hướng bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh, chuyên sâu giúp nhân dân và các nhà 

đầu tư yên tâm về các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại chỗ khi đến làm việc tại địa 

phương. 

VII. Các giải pháp tổ chức thực hiện  

 . Phƣơng thức thực hiện  

Hình thức quản lý dự án: Thực hiện theo Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014 và Nghị định 59/2015/NĐ-CP ngày 18/6/2015 của Chính phủ về 

quản lý dự án đầu tư xây dựng. 

2. Phƣơng thức khai thác dự án và sử d ng lao động  

2.1. Phương án khai thác dự án: 

Sau khi dự án hoàn thành Ban quản lý dự án tổ chức bàn giao cho Bệnh viện 

đa khoa khu vực miền núi phía Bắc - Cơ sở 2. Việc khai thác, vận hành bệnh viện 

theo quy định của Bộ Y tế và các quy định hiện hành liên quan.  

2.2. Phương án sử dụng lao động: 

Sở Y tế và các cơ quan liên quan sẽ chỉ đạo Bệnh viện Đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc Quảng Nam sử dụng đội ngũ y, bác s  có năng lực và phẩm chất 

đạo đức để đảm bảo khai thác, vận hành dự án một cách hiệu quả nhất. 

VIII. Kết luận và kiến nghị  
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