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             UBND TỈNH QUẢNG NAM               CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
SỞ Y TẾ                      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   

                                                            Quảng Nam, ngày 19 tháng 8 năm 2022 
 
                                                           BÁO CÁO 

Đề xuất chủ trương đầu tư dự án:  
Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị  

cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam 
   
 

           Kính gửi:  
- Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Nam; 
- Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam;  

   - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;  
Căn cứ Luật số 62/2020/QH14 ngày 17/6/20220 về việc Sửa đổi, bổ sung một số 

điều của Luật Xây dựng; 
Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019; 
Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP ngày 06/4/2020 về Quy định chi tiết thi 

hành một số điều của Luật Đầu tư công; 
Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ về quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 
Căn cứ Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản 

lý chi phí đầu tư xây dựng; 
Căn cứ Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về quản lý 

dự án đầu tư xây dựng công trình; 
Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương 

trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 
43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; 

Căn cứ Công văn số 681/TTg-KTTH ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ 
về việc thông báo danh mục và mức vốn cho các nhiệm vụ, dự án thuộc Chương trình 
phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội (đợt 2); 

Căn cứ Kế hoạch số 2204/KH-UBND ngày 16/4/2021 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về Kế hoạch Thực hiện Chương trình phát triển sự nghiệp y tế, dân số tỉnh 
Quảng Nam giai đoạn 2021-2025; 

Căn cứ Quyết định số 2030/QĐ-UBND ngày 04/8/2022 của UBND tỉnh Quảng 
Nam về việc giao nhiệm vụ đơn vị chủ trì lập, trình thẩm định phê duyệt chủ trương 
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đầu tư các dự án thuộc lĩnh vực y tế theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 
- xã hội; 

Căn cứ Quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 về 
việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã; 

Căn cứ Thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế 
về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn; 

Các văn bản pháp lý, quy định hiện hành khác của Nhà nước trong lĩnh vực xây 
dựng. 

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư 
tỉnh Quảng Nam xem xét, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng 
cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam với 
các nội dung chính như sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 
1. Tên dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị  
cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam. 
2. Địa điểm thực hiện dự án: 76 Trạm Y tế thuộc 16 Trung tâm Y tế huyện/Thị 

xã/Thành phố: Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, 
Đại Lộc, Nam Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Hội An, Núi 
Thành, Tiên Phước và Nông Sơn, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

3. Cấp quyết định chủ trương đầu tư dự án: Hội đồng nhân dân tỉnh. 
4. Cấp quyết định đầu tư: UBND tỉnh Quảng Nam. 
5. Tổng vốn thực hiện dự án, gồm vốn:  
- Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách Trung ương đầu tư từ Chương trình phục 

hồi và phát triển Kinh tế - Xã hội; 
- Mức vốn: 204.000.000.0000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm lẻ bốn tỷ đồng chẵn./.); 
6. Thời gian thực hiện: 2022-2023. 
7. Đơn vị thụ hưởng: Các trạm y tế tuyến xã thuộc dự án: Đầu tư xây mới, nâng 

cấp, cải tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam. 
8. Đơn vị giao nhiệm vụ lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Sở Y tế tỉnh 

Quảng Nam. 
9. Đơn vị Tư vấn lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Công ty TNHH Tư vấn 

thiết kế và Đầu tư kỹ thuật xây dựng 97. 
10. Các thông tin khác: Không. 
II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 
1. Sự cần thiết đầu tư, các điều kiện để thực hiện đầu tư, đánh giá về sự phù 

hợp với quy hoạch có liên quan theo quy định của pháp luật về quy hoạch, kế 
hoạch đầu tư 

1.1  Sự cần thiết đầu tư 
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* Trạm Y tế thị xã Điện Bàn: 
- TYT Xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn được đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 

năm 2000. Qua gần 22 năm xây dựng và phát triển TYT Xã Điện Thọ thị xã Điện 
Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu cầu 
chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, 
kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng 
của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và khu sơ 
cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Cụ 
thể, khối nhà 02 tầng sàn lát gạch hoa gió đã bị bong tróc, hư hỏng. Hệ thống điện 
nước xuống cấp. Lớp sơn tường, trần, lan can, cầu thang ẩm mốc, ngả màu. Hệ thống 
mái tôn cũ đã cũ, sàn sê nô thấm dột một số vị trí. Một số cửa bị mối mọt, xuống cấp. 
Đối với công tác khám bệnh: số lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân chờ 
khám bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng 
rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân; Đối với hoạt động cấp cứu: phòng sơ cứu - cấp cứu 
xuống cấp, không bố trí được phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ cứu - cấp cứu. 
Ngoài ra, TYT hiện tại có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức năng phục 
vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ 
đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân 
dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn phát triển toàn diện, đáp 
ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây dựng 
mới TYT Xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, 
cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Điện Trung thị xã Điện Bàn được đầu tư xây dựng và đưa vào sử 
dụng năm 2004. Qua gần 18 năm xây dựng và phát triển TYT Xã Điện Trung thị xã 
Điện Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, 
kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng 
của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Điện Trung thị xã Điện Bàn nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và khu sơ 
cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Cụ 
thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống mái, sê nô thấm dột. Hệ thống cửa, điện nước 
xuống cấp. Sàn lát gạch đã củ, lớp sơn tường bong tróc. Các phòng chức năng với 
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diện tích nhỏ hẹp, không đáp ứng đủ tiêu chuẩn. Đối với công tác khám bệnh: số 
lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân chờ khám bệnh phải ngồi ngoài hành 
lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân; 
Đối với hoạt động cấp cứu: phòng sơ cứu - cấp cứu xuống cấp, không bố trí được 
phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ cứu - cấp cứu.  

Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức năng 
phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. 
Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của 
nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Điện Trung thị xã Điện Bàn phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây dựng 
mới TYT Xã Điện Trung thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần 
thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Phường Điện Nam Trung thị xã Điện Bàn được đầu tư xây dựng và đưa 
vào sử dụng năm 2000. Qua gần 22 năm xây dựng và phát triển TYT Phường Điện 
Nam Trung thị xã Điện Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Phường Điện Nam Trung thị xã Điện Bàn nói riêng còn nhiều tồn tại 
và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp 
và khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ 
điều kiện. Cụ thể, khối nhà 01 tầng với mái lợp tôn, la phông thấm dột một số vị trí. 
Tường ẩm bong tróc, hệ thống cửa cũ, hư hỏng. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật 
chất không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám 
bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình 
trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Phường Điện Nam Trung thị xã Điện Bàn phát triển 
toàn diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục 
vụ nhân dân, cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư 
cải tạo TYT Phường Điện Nam Trung thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là 
hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Phường Điện Dương thị xã Điện Bàn gồm 02 khối nhà được được đầu tư 
xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2001. Qua gần 21 năm xây dựng và phát triển 
TYT Xã Điện Dương thị xã Điện Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

  Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Phường Điện Dương thị xã Điện Bàn nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng được đầu tư cải 
tạo từ ngân sách Phường năm 2021, hiện trạng sơn còn mới. Tầng 1 được lát lại gạch 
sàn, ốp tường hành lang và tường phòng cao 1,8m. Riêng tầng 2 chưa được cải tạo. 
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Sàn tầng 2 đã cũ kĩ, tường ẩm mốc, thấm dột. Khối nhà 01 tầng lợp tôn 03 phòng 
dược, phòng sản, phòng hậu sản đã rỉ sét, xuống cấp.  

   Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức 
năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục 
khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng 
của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Phường Điện Dương thị xã Điện Bàn phát triển toàn 
diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ 
nhân dân, cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải 
tạo TYT Phường Điện Dương thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là hết sức 
cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Điện Phong thị xã Điện Bàn gồm khối nhà 01 tầng được đầu tư xây 
dựng và đưa vào sử dụng năm 1996 và khối nhà 02 tầng được đầu tư xây dựng và đưa 
vào sử dụng năm 2006. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã Điện Phong thị 
xã Điện Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe 
nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công 
tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên 
môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài 
lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Điện Phong thị xã Điện Bàn nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 01 tầng gồm 4 phòng đông y, 
phòng dân số, phòng khám thai, phòng phụ khoa xây dựng năm 1996 kết cầu trụ bê 
tông cốt thép, tường xây gạch, mái lợp tôn hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. Khối nhà 
02 tầng xây dựng năm 2006 kết cấu bê tông cốt thép, tầng 2 lợp tôn. Sàn, mái xuống 
cấp hư hỏng, tường bong tróc nứt một số vị trí. Hệ thống cửa, điện nước, nhà vế sinh 
xuống cấp. Bên cạnh đó, TYT chưa có hệ thống tường rào bảo vệ, nhà để xe. Đối với 
công tác khám bệnh: số lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân chờ khám 
bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng rất 
lớn đến sức khỏe bệnh nhân. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố 
trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Điện Phong thị xã Điện Bàn phát triển toàn diện, 
, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân 
dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới 
TYT Xã Điện Phong thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, 
cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Điện Hòa thị xã Điện Bàn gồm khối nhà 01 tầng được đầu tư xây 
dựng và đưa vào sử dụng năm 1995. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã 
Điện Hòa thị xã Điện Bàn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc 
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sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám 
chữa bệnh ngành y tế nói chung và TYT Xã Điện Hòa thị xã Điện Bàn nói riêng còn 
nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT 
đang xuống cấp và khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 
không đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, khối nhà 01 tầng với hệ thống mái lợp tôn thấm 
dột. Hệ thống sê nô, hệ thống thoát nước mái, hệ thống điện nước hư hỏng. Tường 
bong tróc, cửa, trần nhà la phông đã xuống cấp. Tường rào, nhà để xe qua quá trình 
sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Đối với công tác khám bệnh: số lượng phòng khám 
không đáp ứng, bệnh nhân chờ khám bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động 
trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân. Ngoài ra, TYT tạm 
thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong 
công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch 
vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y 
tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Điện Hòa thị xã Điện Bàn phát triển toàn diện, đáp 
ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới TYT 
Xã Điện Hòa thị xã Điện Bàn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách 
theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Thăng Bình: 
- TYT Xã Bình Trị huyện Thăng Bình gồm khối nhà 01 tầng được đầu tư xây 

dựng và đưa vào sử dụng năm 1996. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã 
Bình Trị huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập 
quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Bình Trị huyện Thăng Bình nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 01 tầng với hệ thống mái lợp tôn rỉ 
sét, xà gồ mục nát. Hệ thống sê nô thấm dột, la phông hư hỏng, xuống cấp trầm trọng. 
Tường ẩm mốc, gạch ốp tường bong tróc. Tường rào, nhà để xe, khu vệ sinh qua quá 
trình sử dụng lâu dài đã xuống cấp, hư hỏng trầm trọng, hầu như không còn sử dụng 
được. Đối với công tác khám bệnh: số lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân 
chờ khám bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh 
hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, 
trang thiết bị không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác 
khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế 
chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn 
trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Trị huyện Thăng Bình phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 
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cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới TYT 
Xã Bình Trị huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Minh, TYT xã Bình Hải huyện Thăng Bình: Vị trí hiện trạng của 
2 TYT nằm trên trục giao thông không thuận lợi, diện tích đất, vị trí đường mặt tiền 
nhỏ hẹp không còn phụ hợp, thuận tiện cho công tác khám, chữa bệnh của nhân dân. 
Ủy ban nhân dân đang tiến hành quy hoạch, bố trí vị trí đất mới cho 2 TYT nhằm phù 
hợp với quy hoạch chung. Đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân, thuận 
tiện cho các hoạt động chuyên môn, hoạt động của nhân viên y tế, người bệnh và 
khách đến chữa bệnh. Ngoài ra, 2 TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị 
không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh 
ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng 2 TYT phát triển toàn diện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện 
đại hóa đất nước, cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc 
đầu tư xây mới và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình 
hiện nay. 

- TYT Xã Bình An huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, phục 
vụ nhân dân xã Bình An đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn 
thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, 
công nhân viên Trạm Y tế xã Bình An luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống 
dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền 
Y tế địa phương và nước nhà.  

Kiến trúc Trạm Y tế xã Bình An chủ yếu có kết cấu khung bê tông cốt thép, mái 
tôn, nền lát gạch Ceramic. Công trình hiện đang được sử dụng thường xuyên trong 
công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuy nhiên hiện nay đã xuống cấp nghiêm trọng. 
Tiêu chuẩn thiết kế trạm y tế không còn phụ hợp với thông tư số 32/2021/TT-BYT 
thông tư ban hành hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn. Ngoài ra, 
TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức 
năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục 
khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng 
của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình An huyện Thăng Bình phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Bình An huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống 
dầm sàn bê tông cột thép, mái lợp tôn. Qua năm tháng xây dựng và phát triển TYT 
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Xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội 
nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần 
tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các 
kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống mái 
sê nô ứ đọng, thấm dột. Nền sàn, nền vệ sinh lát gạch ceramic đã cũ, xuống cấp. Cầu 
thang hiện trạng lớp đá granito đã cũ, lớp sơn tường bong tróc, ẩm mốc. Hệ thống cửa 
kính sắt, khung cửa rỉ sét. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế 
không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh 
ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng 
nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình phát triển toàn 
diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ 
nhân dân, cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư 
xây mới TYT Xã Bình Nguyên huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết 
sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Định Bắc huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt 
động, phục vụ nhân dân Xã Bình Định Bắc đã nhiều năm qua. 

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Định 
Bắc huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho 
nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng 
cao sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương 
và nước nhà. 

Kiến trúc TYT Xã Bình Định Bắc huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung 
bê tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch Ceramic. Công trình hiện đang được sử 
dụng thường xuyên trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuy nhiên hiện nay 
đã xuống cấp nghiêm trọng: Hệ thống trần, sê nô thấm dột nặng. Các mảng tường, 
trần nhà đều đã bong tróc sơn. Hệ thống nước, điện hư hỏng, không đảm bảo an toàn 
và gây bất tiện cho quá trình sử dụng. Hệ thống cửa bị hư hỏng nặng, lan can cầu 
thang rỉ sét, thiết bị vệ sinh xuống cấp. Vì nhiều lý do khách quan và chủ quan trong 
công tác thiết kế, xây dựng trước đây vẫn còn nhiều hạn chế, cùng sự tác động của 
thiên tai, gió bão, lũ lụt gây ra trong thời gian qua, phòng khám chữa bệnh của Trạm 
Y tế bị xuống cấp nghiêm trọng, không đảm bảo vệ sinh để phục vụ công tác khám 
chữa bệnh. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố 
trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  
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Việc đầu tư sửa chữa, bảo trì TYT Xã Bình Định Bắc huyện Thăng Bình hiện 
nay là hết sức cần thiết, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng công trình xuống 
cấp do hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn phòng chống đại 
dịch Covid 19 hết sức phức tạp thì công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống các công trình 
y tế là vô cùng thiết yếu và cấp bách. Trạm Y tế cần được sửa chữa, cải tạo chữa để 
đáp ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao tinh thần phòng 
chống dịch bệnh và công tác tiêm Vaccine trong thời gian tới. 

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đáp ứng các phòng chức năng đảm 
bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí 
do nhà nước cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Quý huyện Thăng Bình gồm khối nhà 02 tầng kết cầu bê tông 
cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic. Qua thời gian xây dựng và phát triển 
TYT Xã Bình Quý huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, 
hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi 
cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện 
các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Bình Quý huyện Thăng Bình nói riêng còn nhiều tồn tại và không 
ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống sê nô thấm 
dột. Các mảng tường, trần nhà ẩm mốc. Nền lát gạch ceramic đã cũ. Hệ thống lan can 
cầu thang rỉ sét, bậc cấp lát cầu thang lát đá granito đã cũ, xuống cấp. Ngoài ra, TYT 
tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị không đủ bố trí các phòng chức năng phục 
vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ 
đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân 
dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Quý huyện Thăng Bình phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Bình Quý huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Phục huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Phục đã nhiều năm qua. 

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Phục 
huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao 
sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và 
nước nhà. 
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Kiến trúc TYT Xã Bình Phục huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung bê 
tông cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch Ceramic. Công trình hiện đang được sử dụng 
thường xuyên trong công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, tuy nhiên hiện nay đã 
xuống cấp nghiêm trọng: Hệ thống trần thấm dột. Các mảng tường bong tróc sơn, 
trần nhà ẩm mốc. Hệ thống điện nước hư hỏng, không đảm bảo an toàn và gây bất 
tiện cho quá trình sử dụng. Hệ thống thiết bị vệ sinh xuống cấp. Ngoài ra, TYT tạm 
thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục 
vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ 
đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân 
dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Việc đầu tư sửa chữa, bảo trì TYT Xã Bình Phục huyện Thăng Bình hiện nay là 
hết sức cần thiết, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng công trình xuống cấp do 
hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn phòng chống đại dịch 
Covid 19 hết sức phức tạp thì công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống các công trình y tế 
là vô cùng thiết yếu và cấp bách. Trạm Y tế cần được sửa chữa, cải tạo chữa để đáp 
ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao tinh thần phòng chống 
dịch bệnh và công tác tiêm Vaccine trong thời gian tới. 

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đáp ứng các phòng chức năng đảm 
bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí 
do nhà nước cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Triều huyện Thăng Bình gồm khối nhà 02 tầng kết cầu bê tông 
cốt thép, mái lợp ngói. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã Bình Triều 
huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa 
bệnh ngành y tế nói chung và TYT Xã Bình Triều huyện Thăng Bình nói riêng còn 
nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng 
với hệ thống sê nô thấm dột. Các mảng tường, trần nhà ẩm mốc. Thiết bị điện nước, 
thiết bị vệ sinh đã cũ, hư hỏng. Gạch ốp lan can hành lang bong tróc, nứt vỡ. Phụ kiện 
một số cửa nhôm xingfa đã hư hỏng. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào, cổng ngõ rêu 
mốc cần cải tạo. Hệ thống mái tôn nhà xe cũ kĩ, rỉ sét. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ 
sơ vật chất, trang thiết bị không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân 
trong công tác khám, chữa bệnh.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Triều huyện Thăng Bình phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Bình Triều huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Đào huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Đào đã nhiều năm qua. 

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Đào 
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huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao 
sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và 
nước nhà. 

Kiến trúc TYT Xã Bình Đào huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung bê 
tông cốt thép, mái lợp ngói, nền lát gạch Ceramic. Công trình hiện nay đã xuống cấp 
nghiêm trọng: Hệ thống mái ngói bong tróc, hệ thống trần, sê nô thấm dột nặng. Các 
mảng tường, trần nhà đều đã ngã màu. Nền gạch cũ kĩ, một số vị trí bị nứt vỡ. Hệ 
thống điện nước hư hỏng, không đảm bảo an toàn và gây bất tiện cho quá trình sử 
dụng. Hệ thống thiết bị vệ sinh hầu như không còn sử dụng được. Lan can cầu thang 
rỉ sét, cửa nhôm kính qua thời gian sử dụng nay đã cũ kĩ, hư hỏng. Ngoài ra, TYT 
tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng 
phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. 
Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của 
nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Việc đầu tư sửa chữa, bảo trì TYT Xã Bình Đào huyện Thăng Bình hiện nay là 
hết sức cần thiết, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng công trình xuống cấp do 
hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn phòng chống đại dịch 
Covid 19 hết sức phức tạp thì công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống các công trình y tế 
là vô cùng thiết yếu và cấp bách. Trạm Y tế cần được sửa chữa, cải tạo chữa để đáp 
ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao tinh thần phòng chống 
dịch bệnh và công tác tiêm Vaccine trong thời gian tới. 

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đáp ứng các phòng chức năng đảm 
bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí 
do nhà nước cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Giang huyện Thăng Bình được xây dựng và đưa vào sử dựng 
năm 2009. TYT gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống dầm sàn bê tông cột thép, mái 
lợp ngói. Qua năm tháng xây dựng và phát triển TYT Xã Bình Giang huyện Thăng 
Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân 
trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế 
nói chung và TYT Xã Bình Giang huyện Thăng Bình nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống mái 
ngói, sê nô thấm dột. Hệ thống tường ẩm mốc nghiêm trọng, lớp sơn bong tróc, ngã 
màu. Hệ thống trần la phông hư hỏng, xuống cấp. Cầu thang hiện trạng với hệ thống 
lan can sắt hoen rỉ, cũ kĩ. Hệ thống cửa nhôm kính rơi vỡ, thiết bị phụ kiện hư hỏng. 
Thiết bị điện nước, nhà vệ sinh cũng đã xuống cấp nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tường 
rào cổng ngõ qua quá trình thời gian nay đã hư hỏng, ngã màu. Ngoài ra, TYT tạm 
thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục 
vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ 
đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân 
dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  
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Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Giang huyện Thăng Bình phát triển toàn 
diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ 
nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải 
tạo TYT Xã Bình Giang huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần 
thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Sa huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, phục 
vụ nhân dân Xã Bình Sa đã nhiều năm qua. 

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Sa 
huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao 
sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và 
nước nhà. 

Kiến trúc TYT Xã Bình Sa huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung bê tông 
cốt thép, mái lợp tôn, nền lát gạch Ceramic. Công trình hiện nay với hệ thống trần, sê 
nô thấm dột nặng. Một số cửa đã xuống cấp. Các mảng tường, trần nhà đều đã bong 
tróc sơn. Hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng, không đảm bảo an toàn và gây 
bất tiện cho quá trình sử dụng. Nền gạch sàn qua thời gian dài sử dụng nay đã ngả 
màu, một số vị trí bị nứt vỡ. Hệ thống cửa cổng, tường rào ngả màu, xuống cấp. 
Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các 
phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện 
các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đáp ứng các phòng chức năng đảm 
bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí 
do nhà nước cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Nam huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Nam đã nhiều năm qua. 

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Nam 
huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao 
sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và 
nước nhà. 

Kiến trúc TYT Xã Bình Nam huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung bê 
tông cốt thép, mái lợp ngói. Công trình gồm 03 khối nhà: Nhà làm việc; nhà khám 
bệnh; nhà ăn, nhà bếp và khu vệ sinh. Hiện nay các khối nhà đã xuống cấp nghiêm 
trọng: Nhà khám bệnh với hệ thống mái ngói thấm dột, hệ thống trần la phông hư 
hỏng. Các mảng tường, trần nhà đều đã ngã màu, ẩm móc. Thiết bị điện nước, chiếu 
sáng qua thời gian sử dựng nay đã hư hỏng. Hệ thống đá granito bậc cấp cũ kĩ, nứt 
vỡ. Nhà ăn bếp và khu vệ sinh với hệ thống điện nước không đảm bảo an toàn và gây 
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bất tiện cho quá trình sử dụng. Hệ thống thiết bị vệ sinh hầu như không còn sử dụng 
được. Nền gạch ngả màu, cũ kĩ. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào cổng ngõ, sân bê 
tông TYT nay đã ngã màu, xuống cấp trầm trọng. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ 
vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân 
trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng 
dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết 
bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đáp ứng các phòng chức năng đảm 
bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí 
do nhà nước cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết 
bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Trung huyện Thăng Bình gồm khối nhà 02 tầng kết cầu bê tông 
cốt thép, mái lợp ngói. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã Bình Trung 
huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa 
bệnh ngành y tế nói chung và TYT Xã Bình Trung huyện Thăng Bình nói riêng còn 
nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục. Cơ sở hạ tầng của TYT 
đang xuống cấp và khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng 
không đáp ứng đủ điều kiện. Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống sê nô thấm dột. 
Các mảng tường, trần nhà ẩm mốc. Thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh đã cũ, hư 
hỏng. Gạch lát sàn qua thời gian sử dụng nay đã xuống cấp. Hệ thống cửa đã hư 
hỏng. Đối với công tác khám bệnh: số lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân 
chờ khám bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh 
hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân; Đối với hoạt động cấp cứu: phòng sơ cứu - 
cấp cứu xuống cấp, không bố trí được phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ cứu - cấp 
cứu. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị không đủ bố trí các 
phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám, chữa bệnh.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Trung huyện Thăng Bình phát triển toàn diện 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ 
mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đáp ứng các phòng chức năng 
đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời 
nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT Xã Bình Trung huyện 
Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình 
hiện nay. 

- TYT Xã Bình Quế huyện Thăng Bình gồm 02 khối nhà kết cầu bê tông cốt 
thép, mái lợp tôn, nền lát gạch ceramic. Qua thời gian xây dựng và phát triển TYT Xã 
Bình Quế huyện Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám 
chữa bệnh ngành y tế nói chung và TYT Xã Bình Quế huyện Thăng Bình nói riêng 
còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, 02 khối nhà 
với hệ thống sê nô thấm dột. Hệ thống mái tôn qua thời gian nay đã rỉ sét, xuống cấp. 
Các mảng tường, trần nhà ẩm mốc. Nền lát gạch ceramic đã cũ. Hệ thống điện nước 
nay đã xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, tường rào cổng ngõ nay qua thời gian sử 
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dụng nay đã xuống cấp, ngả màu sơn. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang 
thiết bị không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám 
bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình 
trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Quế huyện Thăng Bình phát triển toàn diện 
đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ 
mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, đáp ứng các phòng chức năng 
đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời 
nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT Xã Bình Quế huyện Thăng 
Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Phú huyện Thăng Bình được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Phú đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập đến nay, trạm 
luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong những năm vừa 
qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Bình Phú huyện Thăng Bình luôn tận tâm hoàn 
thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác 
tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa phương, góp 
phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và nước nhà. 

Kiến trúc TYT Xã Bình Phú huyện Thăng Bình chủ yếu có kết cấu khung bê 
tông cốt thép, mái lợp tôn. Khối nhà chính với hệ thống trần, sê nô thấm dột. Hệ 
thống cửa đã xuống cấp, hư hỏng. Các mảng tường, trần nhà đều đã bong tróc sơn. 
Hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng, không đảm bảo an toàn và gây bất tiện 
cho quá trình sử dụng. Bậc cấp đá granito cũ kĩ, ngã màu. Hệ thống nước thủy cục 
qua thời gian dài sử dụng nay đã hư hỏng. Hệ thống cửa cổng, tường rào ngả màu, 
xuống cấp. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố 
trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công 
nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn 
khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước 
cấp thì cần nhanh chóng đầu tư sửa chữa cải tạo và mua sắm trang thiết bị là hết sức 
cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Bình Lãnh gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống dầm sàn bê tông cột 
thép, mái lợp tôn. Qua năm tháng xây dựng và phát triển TYT Xã Bình Lãnh huyện 
Thăng Bình đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành 
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y tế nói chung và TYT Xã Bình Lãnh huyện Thăng Bình nói riêng còn nhiều tồn tại 
và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống 
mái tôn, sê nô thấm dột. Hệ thống tường ẩm mốc, ngã màu. Hệ thống cửa nhôm kính 
rơi vỡ, thiết bị phụ kiện hư hỏng. Thiết bị điện nước, nhà vệ sinh cũng đã xuống cấp 
nghiêm trọng. Bên cạnh đó, tường rào cổng ngõ qua quá trình thời gian nay đã hư 
hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không 
đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại 
trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Bình Lãnh huyện Thăng Bình phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Bình Lãnh huyện Thăng Bình và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Quế Sơn: 
- TYT Xã Quế Xuân 2 huyện Quế Sơn gồm khối nhà 01 tầng được đầu tư xây 

dựng và đưa vào sử dụng năm 2009. Qua gần 13 năm xây dựng và phát triển TYT Xã 
Quế Xuân 2 huyện Quế Sơn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm 
sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám 
chữa bệnh ngành y tế nói chung và TYT Xã Quế Xuân 2 huyện Quế Sơn nói riêng 
còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 01 
tầng với hệ thống sê nô ẩm mốc. Nền lát gạch ceramic đã cũ, tường bong tróc, nứt 
một vài vị trí. Hệ thống cửa, điện nước hư hỏng. Nhà vệ sinh xuống cấp. Sân hiện 
trạng đang thấp hơn mặt đường, mùa mưa lũ rất dễ bị ngập nước. Cổng, tường rào 
quá trình sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng. Bên cạnh đó, nhà để xe đặt tại vị trí cách xa 
gây khó khăn trong quá trính sử dụng. Đối với công tác khám bệnh: số lượng phòng 
khám không đáp ứng, bệnh nhân chờ khám bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác 
động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng rất lớn đến sức khỏe bệnh nhân. Ngoài ra, 
TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh 
nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất 
lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang 
thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Quế Xuân 2 huyện Quế Sơn  phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới TYT 
Xã Quế Xuân 2 huyện Quế Sơn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Quế Minh huyện Quế Sơn gồm khối nhà 01 tầng được đầu tư xây 
dựng và đưa vào sử dụng năm 1997 và sửa chữa năm 2019. Qua năm tháng xây dựng 
và phát triển TYT Xã Quế Minh huyện Quế Sơn đã có nhiều đóng góp trong sự 
nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ 
phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
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ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công 
tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Quế Minh huyện Quế Sơn nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 01 tầng với hệ thống cửa kính sắt 
chưa được cải tạo, sửa chữa đã bị hư hỏng, xuống cấp. Hệ thống sê nô thấm dột, 
tường bong tróc một số vị trí. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị 
y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám 
bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình 
trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Quế Minh huyện Quế Sơn phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Quế Minh huyện Quế Sơn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách 
theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Quế Phong huyện Quế Sơn gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống dầm 
sàn bê tông cột thép, mái lợp tôn. Qua năm tháng xây dựng và phát triển TYT Xã 
Quế Phong huyện Quế Sơn đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc 
sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập 
quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng 
cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ 
thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa 
bệnh và sự hài lòng của người bệnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Quế Phong huyện Quế Sơn nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống mái sê nô hư 
hỏng, thấm dột. Nền sàn lát gạch ceramic đã cũ, một vài vị trí nứt vỡ. Cầu thang hiện 
trạng lớp đá granito đã cũ, lớp sơn tường bong tróc. Hệ thống cửa kính sắt xuống cấp. 
Trần tầng 2 một số vị trí bị nứt, một số thiết bị điện qua thời gian dài sử dụng đã bị 
hư hỏng. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí 
các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Quế Phong huyện Quế Sơn phát triển toàn diện, , 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Quế Phong huyện Quế Sơn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Duy Xuyên: 
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- TYT Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Đào từ năm 2013. Qua gần 18 năm xây dựng và phát triển 
TYT Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ 
và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, 
hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi 
cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện 
các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên nói riêng còn nhiều tồn tại và không 
ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với hệ thống dầm sàn bê 
tông cột thép, mái lợp tôn. Hệ thống tường, trần nhà bong tróc, ẩm móc. Hệ thống 
điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng cẩn thay thế. Phụ kiện hệ thống cửa nhôm kính hư 
hỏng. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các 
phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện 
các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Duy Trung huyện Duy Xuyên và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân Xã Bình Đào đã nhiều năm qua.  

Từ khi thành lập đến nay, trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và 
Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Xã Duy Nghĩa 
huyện Duy Xuyên luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân 
dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao 
sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và 
nước nhà. 

Hiện tại, TYT Xã Duy Nghĩa huyện Duy Xuyên và Ủy Ban Nhân Dân đã đầu tư 
xây dựng TYT mới. Nhưng bên cạnh đó, cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế còn thiếu 
hụt, không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám 
bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp 
ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình 
trạng thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công 
nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp 
thì cần nhanh chóng đầu tư mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo 
tình hình hiện nay. 
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- TYT Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống 
dầm sàn bê tông cột thép, mái lợp tôn được xây dựng năm 2015. Qua năm tháng xây 
dựng và phát triển TYT Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên đã có nhiều đóng góp 
trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên nói riêng còn nhiều tồn tại và không 
ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng với lớp sơn tường bong 
tróc, ẩm mốc. Lan can cầu thang hiện trạng rỉ sét, lớp sơn tay vịn gỗ đã ngả màu. Hệ 
thống một số cửa kính gỗ hư hỏng. Thiết bị điện nước, thiết bị vệ sinh qua thời gian 
dài sử dụng đã bị xuống cấp cần thay mới. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào cổng ngõ 
cũ kĩ, xuống cấp.  Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không 
đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại 
trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Duy Phước huyện Duy Xuyên và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Hiệp Đức: 
- TYT Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức gồm khối nhà 01 tầng với hệ thống 

dầm sàn bê tông cột thép, mái lợp tôn. Qua năm tháng xây dựng và phát triển TYT 
Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội 
nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần 
tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các 
kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, 
chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 01 tầng qua thời gian dài 
sử dụng hiện nay đã xuống cấp, một số phòng chức năng không còn sử dụng được. 
Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các 
phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện 
các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức phát triển toàn , 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới TYT 
Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 
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* TYT xã Sông Trà, TYT xã Hiệp Thuận:  

- TYT xã Sông Trà, TYT xã Hiệp Thuận được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân huyện Hiệp Đức đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập đến nay, các 
trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong những năm 
vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT xã Sông Trà, xã Hiệp Thuận luôn tận tâm hoàn 
thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác 
tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa phương, góp 
phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và nước nhà. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc 
phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ 
thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ 
sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh 
nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất 
lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang 
thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công 
nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn 
khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước 
cấp thì cần nhanh chóng đầu tư cải tạo và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, 
cấp bách theo tình hình hiện nay. 

 * Trạm Y tế huyện Phú Ninh: 

- TYT Xã Tam Thành huyện Phú Ninh được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 
2012 gồm khối nhà 02 tầng với hệ thống dầm sàn bê tông cột thép, mái lợp ngói. Qua 
năm tháng xây dựng và phát triển TYT Xã Tam Thành huyện Phú Ninh đã có nhiều 
đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày 
nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe 
của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy 
mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng 
cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Xã Tam Thành huyện Phú Ninh nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít 
khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cụ thể, khối nhà 02 tầng qua thời gian dài sử dụng 
hiện nay đã xuống cấp. Các mảng tường bong tróc sơn, nhiều vị trí nứt gãy. Gạch lát 
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nền đã cũ, xuống cấp. Hệ thống cửa trong và ngoài nhà qua thời gian dài sử dụng nay 
đã hư hỏng. Hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh cũ kĩ, một số không còn sử dụng 
được. Tường rào cổng ngõ dựng bằng lưới B40 thô sơ, rỉ sét. Ngoài ra, TYT tạm thời 
có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ 
bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, 
chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. 
Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Tam Thành huyện Phú Ninh phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
Xã Tam Thành huyện Phú Ninh và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Đại Lộc: 
- TYT Xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc được xây dựng từ năm 2002 gồm khối nhà 

01 tầng với hệ thống dầm sàn bê tông cột thép, mái lợp tôn. Qua năm tháng xây dựng 
và phát triển TYT Xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc đã xuống cấp trầm trọng. Cụ thể, 
khối nhà 01 tầng với các mảng tường bong tróc, mái thấm dột. Hệ thống điện nước, 
thiết bị vệ sinh hư hỏng, một số không còn sử dụng được. Các phòng qua thời gian 
dài sử dụng hiện nay đã xuống cấp, một số phòng chức năng không còn sử dụng 
được. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các 
phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện 
các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng 
cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc phát triển toàn diện đáp 
ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới, 
thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước, cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh 
phí do nhà nước cấp, việc đầu tư xây mới TYT Xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc và mua 
sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

 - TYT xã Đại Thắng, Phòng khám đa khoa khu vực vùng A và TYT xã Đại 
Quang huyện Đại Lộc được xây dựng và đi vào hoạt động, phục vụ nhân dân huyện 
Đại Lộc đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập đến nay, các trạm luôn hoàn thành tốt 
nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong những năm vừa qua, cán bộ, công nhân 
viên các TYT, phòng khám đa khoa luôn tận tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc 
sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm chủng, phòng chống 
dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa phương, góp phần vào sự phát triển nền 
Y tế địa phương và nước nhà. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và các TYT, phòng khám đa khoa nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó 
khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và khu sơ cứu - 
cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Ngoài ra, 
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các TYT, phòng khám đa khoa có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí 
các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Việc đầu tư cải tạo TYT xã Đại Thắng, Phòng khám đa khoa khu vực vùng A và 
TYT xã Đại Quang huyện Đại Lộc hiện nay là hết sức cần thiết, nhằm đáp ứng các 
phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. Nâng cấp 
cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công nhân viên hiện đang 
công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công tác chăm sóc sức 
khỏe nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp thì cần nhanh 
chóng đầu tư cải tạo và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình 
hình hiện nay. 

* Trạm Y tế huyện Tây Giang: 
- TYT xã Kà Dăng, xã Mà Cooih huyện Đông Giang được xây dựng và đi vào 

hoạt động, phục vụ nhân dân huyện Đông Giang từ nhiều năm qua. Qua thời gian xây 
dựng và phát triển TYT xã Kà Dăng, xã Mà Cooih huyện Đông Giang đã có nhiều 
đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT xã Kà Dăng, xã Mà Cooih huyện Đông Giang nói riêng còn nhiều tồn 
tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục:  

Cụ thể, TYT xã Kà Dăng khối nhà 01 tầng với hệ thống tường, trần bê tông bị 
ẩm móc, bong tróc. Hệ thống mái tôn thấm dột. Nền lát gạch ceramic đã cũ. Hệ thống 
điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng cẩn thay thế. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào 
cổng ngõ TYT qua thời gian nay đã hư hỏng, nứt vỡ. TYT xã Mà Cooih khối nhà 01 
tầng với trần sê nô thấm dột, ẩm mốc. Công trình chưa có hệ thống chống sét rất nguy 
hiểm vào mùa mưa. Hệ thống mai tôn rỉ sét dễ gây dột khi trời mưa. Hệ thống biết bị 
điện nước hư hỏng, một số không thể sử dụng được. Ngoài ra, các TYT tạm thời có 
cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh 
nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất 
lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang 
thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT xã Kà Dăng, xã Mà Cooih huyện Đông Giang phát 
triển toàn diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh 
phục vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc 
đầu tư cải tạo TYT xã Kà Dăng, xã Mà Cooih huyện Đông Giang và mua sắm trang 
thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT xã Arooi, TYT xã Ating huyện Đông Giang được xây dựng và đi vào 
hoạt động, phục vụ nhân dân huyện Đông Giang đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập 
đến nay, các trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong 
những năm vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT xã Arooi, TYT xã Ating luôn tận 
tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu 
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trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa 
phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và nước nhà. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và các TYT nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc 
phục:  

Cụ thể, TYT xã Arooi khối nhà 01 tầng với hệ thống tường ẩm móc nứt vỡ, một 
số vết nứt rộng gây ảnh hưởng đến kiến trúc của khối nhà. Cửa dùng cửa nhựa lõi 
thép qua thời gian dài sử dụng nay đã hư hỏng. Hệ thống thiết bị điện nước hư hỏng, 
xuống cấp. Tường rào cổng ngõ qua thời gian nay đã có dấu hiệu nứt vỡ, xuống cấp. 

TYT xã Ating  gồm 2 khối nhà 01 tầng với các mảng tường bị ẩm mốc, xuống 
cấp. Hệ thống cửa nhôm đã hư hỏng. Các phòng cổ truyền, phòng dược bị mối mọt 
đục tường. Hệ thống thoát nước mái bị tắc nghẽn, mái tôn đã cũ, xuống cấp. Thiết bị 
vệ sinh, hệ thống điện nước qua thời gian nay đã hư hỏng. Bên cạnh đó, cổng ngõ 
tường rào bị ẩm thấp, xuống cấp. 

Ngoài ra, các TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí 
các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Việc đầu tư cải tạo TYT xã Arooi, TYT xã Ating huyện Đông Giang hiện nay là 
hết sức cần thiết, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng công trình xuống cấp do 
hậu quả thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn phòng chống đại dịch 
Covid 19 hết sức phức tạp thì công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống các công trình y tế 
là vô cùng thiết yếu và cấp bách. Trạm Y tế cần được sửa chữa, cải tạo chữa để đáp 
ứng được nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, nâng cao tinh thần phòng chống 
dịch bệnh và công tác tiêm Vaccine trong thời gian tới. 

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công 
nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 
tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn 
khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước 
cấp thì cần nhanh chóng đầu tư cải tạo và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, 
cấp bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế xã huyện Phước Sơn: 
- TYT xã Phước Công huyện Phước Sơn được xây dựng và đi vào hoạt động, 

phục vụ nhân dân huyện Đông Giang từ nhiều năm qua. Qua thời gian xây dựng và 
phát triển TYT xã Phước Công huyện Phước Sơn đã có nhiều đóng góp trong sự 
nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và các TYT, phòng khám đa khoa nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó 
khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và khu sơ cứu - 
cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Đối với 
công tác khám bệnh: số lượng phòng khám không đáp ứng, bệnh nhân chờ khám 
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bệnh phải ngồi ngoài hành lang, chịu tác động trực tiếp bởi thời tiết, ảnh hướng rất 
lớn đến sức khỏe bệnh nhân; Đối với hoạt động cấp cứu: phòng sơ cứu - cấp cứu 
xuống cấp, không bố trí được phương tiện, trang thiết bị phục vụ sơ cứu - cấp cứu. 
Ngoài ra, các TYT, phòng khám đa khoa có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không 
đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại 
trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT xã Phước Công huyện Phước Sơn phát triển toàn diện, 
đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân 
cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT 
xã Phước Công huyện Phước Sơn và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp 
bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế xã huyện Bắc Trà My: 
- TYT xã Trà Kót, TYT xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My được xây dựng và đi vào 

hoạt động, phục vụ nhân dân huyện Đông Giang từ nhiều năm qua. Qua thời gian xây 
dựng và phát triển TYT xã Trà Kót, TYT xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My đã có nhiều 
đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT xã Trà Kót, TYT xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My nói riêng còn nhiều 
tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục:  

Cụ thể, TYT xã Trà Kót khối nhà 02 tầng với hệ thống tường, trần bê tông bị ẩm 
móc, bong tróc. Cửa kính ngoài nhà đã cũ, hư hỏng. Hệ thống điện nước, thiết bị vệ 
sinh xuống cấp cẩn thay thế. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào cổng ngõ được làm 
tạm bằng lưới B40 qua thời gian nay đã hư hỏng.  

TYT xã Trà Đốc khối nhà 02 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 2014 
với hệ thống mái tôn thấm dột. Tường nứt gãy, lớp sơn đã bong tróc. Hệ thống cửa 
kính qua thời gian sử dụng đã xuống cấp. Nền sàn gạch 400x400 đã cũ và hư hỏng. 
Hệ thống biết bị điện nước một số không thể sử dụng được.  

Ngoài ra, các TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí 
các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT xã Trà Kót, TYT xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My phát 
triển toàn diện đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước. Đáp ứng các phòng 
chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân cũng như sử dụng 
kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo TYT xã Trà Kót, TYT 
xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách 
theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế thành phố Hội An: 
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- TYT Phường Cẩm An thành phố Hội An được đầu tư xây dựng và đưa vào sử 
dụng năm 2012. Qua gần 10 năm xây dựng và phát triển TYT Phường Cẩm An thành 
phố Hội An đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân 
dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu 
cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác 
quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, 
kỹ thuật góp phần nâng cao chất lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng 
của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và TYT Phường Cẩm An thành phố Hội An nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục: Cơ sở hạ tầng của TYT đang xuống cấp và 
khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều 
kiện. Cụ thể, khối nhà 02 tầng với mái lợp ngói, sê nô ẩm móc thấm dột một số vị trí. 
Tường bong tróc sơn, lan can rỉ sét. Hệ thống cửa xuống cấp, cửa cổng sắt hư hỏng, rỉ 
sét. Nhà vệ sinh hư hỏng, một số không còn sử dụng được. Hệ thống quạt, ổ điện hư 
hỏng, xuống cấp. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng 
chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ 
tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa 
dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT Phường Cẩm An thành phố Hội An phát triển toàn 
diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ 
nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải 
tạo TYT Phường Cẩm An thành phố Hội An và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần 
thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Phường Cửa Đại thành phố Hội An được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân thành phố Hội An đã nhiều năm qua. Từ khi thành lập đến nay, 
trạm luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra của Đảng và Nhà nước. Trong những năm 
vừa qua, cán bộ, công nhân viên TYT Phường Cửa Đại thành phố Hội An luôn tận 
tâm hoàn thành tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu 
trong công tác tiêm chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa 
phương, góp phần vào sự phát triển nền Y tế địa phương và nước nhà. 

Kiến trúc Phường Cửa Đại thành phố Hội An chủ yếu có kết cấu khung bê tông 
cốt thép, mái lợp ngói. Khối nhà chính với hệ thống trần, sê nô thấm dột. Một số cửa 
đã xuống cấp, hư hỏng. Các mảng tường, trần nhà đều đã bong tróc sơn. Hệ thống 
điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng, không đảm bảo an toàn và gây bất tiện cho quá 
trình sử dụng. Bậc cấp đá granito cũ kĩ, ngã màu. Hệ thống cửa cổng, tường rào ngả 
màu, xuống cấp. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không 
đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại 
trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu 
cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng 
thiếu thốn.  

Để sớm nâng cấp cơ sở vật chất cho đơn vị, đồng thời động viên cán bộ, công 
nhân viên hiện đang công tác tại đơn vị yên tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ trong công 
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tác chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn 
khám chữa bệnh phục vụ nhân dân và sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước 
cấp thì cần nhanh chóng đầu tư cải tạo và mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, 
cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT Phường Thanh Hà thành phố Hội An được xây dựng và đi vào hoạt động, 
phục vụ nhân dân thành phố Hội An từ năm 2000.. Trong những năm vừa qua, cán 
bộ, công nhân viên TYT Phường Cửa Đại thành phố Hội An luôn tận tâm hoàn thành 
tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân địa phương, đi đầu trong công tác tiêm 
chủng, phòng chống dịch bệnh nâng cao sức khỏe người dân địa phương, góp phần 
vào sự phát triển nền Y tế địa phương và nước nhà. 

Kiến trúc Phường Thanh Hà thành phố Hội An chủ yếu có kết cấu khung bê 
tông cốt thép, mái lợp tôn. Khối nhà chính với hệ thống trần, sê nô thấm dột. Nền 
gạch ceramic cũ kĩ. Một số cửa đã xuống cấp, hư hỏng. Các mảng tường, trần nhà 
đều đã bong tróc sơn. Hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh hư hỏng, không đảm bảo 
an toàn và gây bất tiện cho quá trình sử dụng. Hệ thống cửa cổng, tường rào đan lưới 
B40 qua thời gian đã bị rỉ sét, không đảm bảo an toàn. Ngoài ra, TYT tạm thời có cơ 
sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ bệnh 
nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất 
lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang 
thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Việc đầu tư xây mới Phường Thannh Hà thành phố Hội An hiện nay là hết sức 
cần thiết, nhằm nhanh chóng khắc phục tình trạng công trình xuống cấp do hậu quả 
thiên tai, bão lũ gây ra. Đặc biệt hơn, trong giai đoạn phòng chống đại dịch Covid 19 
hết sức phức tạp thì công tác sửa chữa, cải tạo hệ thống các công trình y tế là vô cùng 
thiết yếu và cấp bách. Trạm Y tế cần được xây mới để đáp ứng các phòng chức năng 
đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân, nâng cao tinh thần phòng 
chống dịch bệnh và công tác tiêm Vaccine trong thời gian tới. 

* Trạm Y tế huyện Núi Thành: 
- TYT xã Tam Anh Bắc, TYT xã Tam Mỹ Tây được xây dựng và đi vào hoạt 

động, phục vụ nhân dân huyện Núi Thành từ nhiều năm qua. Qua thời gian xây dựng 
và phát triển các TYT đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức 
khỏe nhân dân trong tỉnh.  

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và các TYT nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc 
phục: Cơ sở hạ tầng của các TYT đang xuống cấp và khu sơ cứu - cấp cứu, thực hiện 
kỹ thuật thăm dò chức năng không đáp ứng đủ điều kiện. Ngoài ra, các TYT tạm thời 
có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí các phòng chức năng phục vụ 
bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, 
chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng của nhân dân. 
Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT xã Tam Anh Bắc, TYT xã Tam Mỹ Tây phát triển 
toàn diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục 
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vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, việc đầu tư 
xây mới các TYT xã Tam Anh Bắc, TYT xã Tam Mỹ Tây và mua sắm trang thiết bị 
là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

- TYT xã Tam Xuân 2, TYT xã Tam Hòa và TYT xã Tam Giang được xây dựng 
và đi vào hoạt động, phục vụ nhân dân huyện Núi Thành từ nhiều năm qua. Qua thời 
gian xây dựng và phát triển các TYT đã có nhiều đóng góp trong sự nghiệp bảo vệ và 
chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Cùng với những thành tựu đạt được, công tác 
khám chữa bệnh ngành y tế nói chung và các TYT nói riêng còn nhiều tồn tại và 
không ít khó khăn, bất cập cần khắc phục:  

Cụ thể, TYT xã Tam Xuân 2 với khối nhà 01 tầng được xây dựng năm 2008 với 
hệ thống sân đường thường xuyên ngập úng khi trời mưa. Tường thấm, bong tróc, hệ 
thống cửa đã cũ. Mái dột nước, nhà vệ sinh xuống cấp. Nền gạch đã bạc màu, hệ 
thống thiết bị điện, quạt trần rỉ sét. Bên cạnh đó, hệ thống tường rào cổng ngõ qua 
thời gian nay đã ngã màu sơn, xuống cấp.  

TYT xã Tam Hòa khối nhà 01 tầng được xây dựng và đưa vào sử dụng năm 
2013 với hệ thống trầm, sê nô thấm dột. Tường nứt gãy, lớp sơn đã bong tróc. Hệ 
thống cửa kính qua thời gian sử dụng đã xuống cấp, hư hỏng ổ khóa cửa. Hệ thống 
biết bị điện nước một số không thể sử dụng được.  

TYT xã Tam Giang được xây dựng vào năm 2013, khối nhà 01 tầng với hệ mái 
tôn rỉ sét. Tường nứt gãy, lớp sơn đã bong tróc. Toàn bộ hệ thống cửa kính qua thời 
gian sử dụng đã xuống cấp. Nhà vệ sinh đã cũ, hệ thống điện nước, thiết bị vệ sinh hư 
hỏng không còn sử dụng được.  

Ngoài ra, các TYT tạm thời có cơ sơ vật chất, trang thiết bị y tế không đủ bố trí 
các phòng chức năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực 
hiện các thủ tục khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao, đa dạng của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng TYT xã Tam Xuân 2, TYT xã Tam Hòa và TYT xã Tam 
Giang huyện Núi Thành phát triển toàn diện, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo 
tiêu chuẩn khám chữa bệnh phục vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh 
phí do nhà nước cấp, việc đầu tư cải tạo các TYT trên và mua sắm trang thiết bị là hết 
sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện nay. 

* Trạm Y tế đầu tư mua sắm trang thiết bị: 
- TYT Xã Điện Thắng Nam, TYT Xã Điện Phước thị xã Điện; TYT Xã Duy 

Thành huyện Duy Xuyên; TYT Xã Dang, TYT Xã Ch’ơm; TYT Xã Anông, TYT xã 
Avương huyện Tây Giang; TYT Xã Tiên Mỹ, TYT Xã Tiên Phong, TYT Xã Tiên 
Lộc, TYT Xã Tiên Cẩm, TYT Xã Tiên Thọ, TYT Xã Tiên Sơn, TYT Xã Tiên Lãnh 
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huyện Tiên Phước; TYT Xã Quế Lộc, TYT Xã Quế Trung; TYT Xã Phước Ninh; 
TYT Xã Quế Lâm; TYT Xã Sơn Viên huyện Nông Sơn; TYT Xã Đắc Pre, TYT Xã 
Tà Pơơ, TYT Xã Đắc Tôi huyện Nam Giang.   

 Các TYT qua thời gian xây dựng và phát triển đã có nhiều đóng góp trong sự 
nghiệp bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân trong tỉnh. Ngày nay trong thời kỳ 
phát triển kinh tế, hội nhập quốc tế với nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân 
ngày càng tăng đòi hỏi cần tăng cường công tác quản lý Nhà nước, đẩy mạnh công 
tác chỉ đạo và thực hiện các kỹ thuật chuyên môn, kỹ thuật góp phần nâng cao chất 
lượng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh. 

Cùng với những thành tựu đạt được, công tác khám chữa bệnh ngành y tế nói 
chung và các TYT nói riêng còn nhiều tồn tại và không ít khó khăn, bất cập cần khắc 
phục: Cụ thể, các TYT tạm thời có cơ sơ vật chất không đủ bố trí các phòng chức 
năng phục vụ bệnh nhân trong công tác khám bệnh ngoại trú, thực hiện các thủ tục 
khác. Vì lẽ đó, chất lượng dịch vụ y tế chưa đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, đa dạng 
của nhân dân. Trang thiết bị y tế vẫn trong tình trạng thiếu thốn.  

Vì vậy, để xây dựng các TYT phát triển toàn diện đáp ứng ngày càng tốt hơn 
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân trong thời kỳ mới, thời kỳ công nghiệp hóa 
hiện đại hóa đất nước, đáp ứng các phòng chức năng đảm bảo tiêu chuẩn khám chữa 
bệnh phục vụ nhân dân cũng như sử dụng kịp thời nguồn kinh phí do nhà nước cấp, 
việc đầu tư mua sắm trang thiết bị là hết sức cần thiết, cấp bách theo tình hình hiện 
nay. 

1.2 Các điều kiện để thực hiện đầu tư 
- Về đồng thuận xã hội: Chính quyền và người dân địa phương rất đồng tình và 

mong mỏi các TYT được đầu tư xây dựng, cải tạo và mua sắm trang thiết bị y tế 
nhằm hiện đại hóa, nâng cao khả năng khám, sơ cấp cứu ban đầu, nâng cao chất 
lượng tiêm chủng cho người dân trong khu vực. 

- Vấn đề giải phóng mặt bằng, tái định cư: Các TYT xây mới được xây dựng 
trong khu đất của Trạm Y tế hiện có hoặc theo quy hoạch mới của Ủy ban Nhân dân 
các phường, xã, thị trấn nên rất thuận lợi, được xây dựng tại vị trí khu đất trống 
không có công trình hiện hữu hoặc công trình đơn sơ. 

- Vấn đề tác động đến môi trường: Không gây tác động lớn đến môi trường, 
không đụng chạm đến khu vực nhạy cảm về môi trường. 

- Công tác xây dựng: Vị trí xây dựng các Trạm Y tế có giao thông thuận lợi, 
phía trước các TYT là đường giao thông liên huyện, liên xã (tuyến đường chính của 
khu vực) nên giao thông phục vụ công tác xây dựng rất thuận tiện. Công trình dân 
dụng cấp III, IV nên quy mô, kết cấu đơn giản, không yêu cầu các loại vật tư, vật liệu 
đặc chủng mà các loại vật liệu sử dụng cho dự án đều sẵn có ở địa phương. 

1.3. Sự phù hợp với quy hoạch, kế hoạch đầu tư 
- Dự án được đầu tư xây mới trong khuôn viên các TYT thuộc đất dành cho 

công trình y tế hoặc theo quy hoạch mới của Ủy ban Nhân dân các phường, xã, thị 
trấn nên không ảnh hưởng đến quy hoạch chung của các phường, xã, thị trấn nói 
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riêng và tỉnh Quảng Nam nói chung. Các chỉ tiêu về mật độ xây dựng, tầng cao xây 
dựng; tuân thủ theo các quy định tại quy chế quản lý quy hoạch, kiến trúc đô thị thị 
xã Điện Bàn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 
7/3/2017; Quyết định số 777/QĐ-UBND do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành ngày 
15/3/2011 về việc ban hành Quy chế quản lý quy hoạch và kiến trúc đô thị thành phố 
Hội An, tỉnh Quảng Nam. 

- Phù hợp với định hướng phát triển đồng bộ, toàn diện của Trạm Y tế xã, 
phường, thị trấn theo mô hình Trạm Y tế huyện đa chức năng, bao gồm y tế dự 
phòng, khám bệnh, chữa bệnh, phục hồi chức năng, dân số-KHHGĐ và các nhiệm vụ 
khác của nghành Y tế... Đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế theo hướng hiện đại 
hóa. Phát triển Trạm Y tế phường, xã, thị trấn phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội 
ngày càng phát triển, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trong tỉnh. Đảm bảo tiêu chuẩn 
khám chữa bệnh phục vụ nhân dân. 

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

- Mục tiêu của dự án: Tăng cường năng lực cho tuyến y tế cơ sở để hướng tới 
mục tiêu bao phủ chăm sóc sức khỏe toàn dân, góp phần bảo đảm cung ứng đầy đủ 
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho từng người dân 
trên địa bàn, cung ứng dịch vụ theo hướng toàn diện, liên tục, phối hợp và lồng ghép 
chặt chẽ giữa dự phòng và điều trị giữa các cơ sở y tế trên địa bàn và với tuyến trên, 
góp phần giảm quá tải cho các bệnh viện tuyến trên, bảo đảm công bằng, hiệu quả 
trong công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân; góp phần thực hiện 
mục tiêu Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ VI, Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng 
cao sức khoẻ nhân dân trong tình hình mới.      

- Địa điểm: 76 Trạm Y tế thuộc 16 Trung tâm Y tế huyện/Thị xã/Thành phố: 
Điện Bàn, Thăng Bình, Quế Sơn, Duy Xuyên, Hiệp Đức, Phú Ninh, Đại Lộc, Nam 
Giang, Đông Giang, Phước Sơn, Bắc Trà My, Tây Giang, Hội An, Núi Thành, Tiên 
Phước và Nông Sơn, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

 2.2. Phạm vi, quy mô đầu tư 
* Thị xã Điện Bàn 
(1) TYT Xã Điện Thọ 

+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 
hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND Thị xã Điện Bàn ngày 23/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 445 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Điện 
Thọ, thị xã Điện Bàn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 268741 UBND 
huyện Điện Bàn cấp ngày 20/8/1995. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức 
năng. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. 
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Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không 
nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, 
các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ 
thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng 
bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ 
khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị 
vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Hộp 
vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(2) TYT Xã Điện Trung 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND Thị xã Điện Bàn ngày 23/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Điện 
Trung thị xã Điện Bàn theo chứng nhận quyền sử dụng đất số 648857 do UBND tỉnh 
Quảng Nam cấp ngày 10/6/2014. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức 
năng. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. 
Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không 
nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, 
các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ 
thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng 
bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Làm mới nhà xe; Phá dỡ công 
trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bóng bóp cấp cứu người 
lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có 
Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 01 Bộ mở khí 
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quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Cân trẻ 
sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi 
hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bảng thông tin, 
truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(3) TYT Phường Điện Nam Trung:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 1, Quy mô công trình cấp III, 

cải tạo nhà chính trạm diện tích sàn 337m2, xây mới phòng cấp cứu khoảng 20 m2. 
+ Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ 

sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống mái tôn; Chống thấm sê 
nô, thay thế hệ thống thoát nước mái; Tháo dỡ và thay mới hệ thống trần; Tháo dỡ và 
thay mới hệ thống cửa cũ sang cửa nhôm xingfa; Thay thế hệ thống điện nước; Tháo 
dỡ và thay gạch nền, gạch ốp tường; mở rộng phòng dược; cải tạo tường rào cổng 
ngõ; làm mới mái che trước khối nhà chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân 
sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở 
khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Hộp 
vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền 
thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Giường. 

 (4) TYT phường Điện Dương 
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III; 

Cải tạo khối nhà chính trạm diện tích sàn 280,32m2. Xây mới khối nhà 1 tầng, 5 
phòng gồm 3 phòng phục vụ tiêm vắc xin, phòng sinh và hậu sản, phòng dược; tháo 
lát lại nền gạch nhà hiện trạng; ốp tường gạch men, cai tạo lại các phòng chức năng; 
Làm mới mái che, nhà xe, nền sân bê tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Ống nghe, 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bình 
ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 
Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ 
em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ 
nhổ răng sữa, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Hộp vận chuyển bệnh 
phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 
01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 
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(5) TYT Xã Điện Phong: 
 + Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã 

ban hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và 
xác nhận của UBND Thị xã Điện Bàn ngày 23/8/2022), Quy mô công trình cấp III, 
diện tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 
32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ 
bản trạm y tế xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của 
Trạm tại xã Điện Phong thị xã Điện Bàn theo giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số 
796821 do UBND tỉnh cấp ngày 12/6/2015. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng 
chức năng. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn 
BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch 
không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ 
sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết 
bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống 
PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Làm mới nhà xe; Phá dỡ công 
trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bóng bóp cấp cứu 
người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều 
lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 01 Xe 
đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho 
người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu 
giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia 
thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 
01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền 
thông, 01 Giường. 

(6) TYT Xã Điện Hòa 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 1 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND Thị xã Điện Bàn ngày 23/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 210 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Điện 
Hoà theo chứng nhận quyền sử dụng đất số 827583 do UBND tỉnh cấp ngày 
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16/5/2016. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có hệ kết 
cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ 
cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. 
Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. 
Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - 
thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bóng bóp cấp cứu 
người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều 
lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 
Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp 
vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 
Bàn khám bệnh, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(7) TYT Xã Điện Thắng Nam:  
+ Mua sắm trang thiết bổ sung cho các Trạm Y tế xã theo Thông tư 

28/2020/TT-BYT: 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn 
dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho 
người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(8) TYT Xã Điện Phước:  
+ Mua sắm trang thiết bổ sung cho các Trạm Y tế xã theo Thông tư 

28/2020/TT-BYT: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 01 
Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo trán (đèn 
clar), 01 Máy khí dung, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bàn tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 
01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật 
cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bàn để 
dụng cụ, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Bảng thông tin, 
truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 
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* Huyện Thăng Bình 
(9) TYT xã Bình Trị:  
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Thăng Bình ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Bình 
Trị huyện Thăng Bình. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công 
trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT 
trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, 
cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều 
trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, 
chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 02 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch 
truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở 
khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 
01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện 
châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 
01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh 
môn, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ 
sấy, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu giường bệnh, 
01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(10) TYT xã Bình Minh:  
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Thăng Bình ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
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BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình 
có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là 
hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ 
nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị 
gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, 
chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 
01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản 
cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ 
dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 
01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ 
sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi 
hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 03 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ 
kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc 
cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ 
chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm 
thanh, 02 Giường. 

 (11) TYT xã Bình Hải:  
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Thăng Bình ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất mới xã Bình Hải huyện Thăng 
Bình. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có hệ kết cấu 
móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu 
phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. 
Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. 
Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - 
thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 
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+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng 
thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô 
xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp 
cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ 
nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá 
treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 
Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 
Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn để 
dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc 
xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Giường bệnh, 01 Bàn khám 
phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu giường 
bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(12) TYT xã Bình An: 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Thăng Bình ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Bình 
An huyện Thăng Bình. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công 
trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT 
trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, 
cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều 
trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, 
chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 03 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
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01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 02 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng 
cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 02 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa 
bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn đẻ và làm 
thủ thuật, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 
Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 
Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ 
đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 05 Giường bệnh, 01 Bàn 
khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 
02 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ 
đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 
Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 
01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(13) TYT xã Bình Nguyên:  
Xây mới Trạm thuộc Vùng 1 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Thăng Bình ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 210 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Bình 
Nguyên huyện Thăng Bình theo giấy chứng nhận sử dụng đất được UBND tỉnh cấp 
ngày 16/4/2015. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có 
hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ 
xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ 
nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị 
gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, 
chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
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tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng 
cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ 
dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng 
vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu 
giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài 
liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(14) TYT xã Bình Định Bắc: 
+  Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 618m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
thế hệ thống thiết bị điện, thiết bị nước; sửa chữa lan can cầu thang; thay thế mái tôn, 
chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái; hệ thống chống sét; sửa chữa 
nền tiền sảnh; thay thế gạch nền vệ sinh; ốp gạch tường hành lang và các phòng; sơn 
lại tường rào cổng ngõ; Làm mới sân bê tông; Làm mới mái che trước khối nhà 
chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ 
mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường 
châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 
Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển 
bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 
Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ 
kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc 
cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ 
chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm 
thanh, 01 Giường. 

 (15) TYT xã Bình Quý:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 1, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 378m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế gạch nền; vệ sinh đá 
granito; ốp gạch tường hành lang và các phòng; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
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thế hệ thống điện nước; thay thế hệ thống mái; chống thấm sê nô; thay thế hệ thống 
thoát nước mái; hệ thống chống sét; thay mới thiết bị, gạch ốp lát phòng vệ sinh và 
chống thấm nền vệ sinh tầng 2; Làm mới mái che trước khôi nhà chính; Cải tạo vườn 
thuốc nam. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 02 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch 
truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở 
khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 
01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện 
châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 
01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh 
môn, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ 
sấy, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đầu giường bệnh, 
01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(16) TYT xã Bình Phục:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 1, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 536 m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
thế hệ thống điện nước; sửa chữa hệ thống mái, chống thấm sê nô; thay thế hệ thống 
thoát nước mái; hệ thống chống sét; thay thế gạch nền vệ sinh; nền sân đường bê 
tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám 
treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask 
thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng 
bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 
02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn 
tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và 
dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy 
dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 
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Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ 
đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám bệnh, 01 
Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(17) TYT xã Bình Triều:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 403,5m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế phụ kiện cửa nhôm xingfa, 
thay thế khung hoa bảo vệ; Sửa chữa, thay thế hệ thống nước, thiết bị vệ sinh; Thay 
thế hệ thống thiết bị điện; Sửa chữa thay mới một số mái ngói xà gồ cầu phong hư 
hỏng; chống thấm sê nô, tường ngoài; thay thế hệ thống thoát nước mái; thay mới lan 
can tay vịn cầu thang; cải tạo phòng kho thành phòng bếp; bổ sung bệ đón bé cho 
phòng sản; Làm mới mái che khối nhà chính; Đổ bê tông nâng nền sân; Lát gạch 
Tezzaro nền sân bê tông; Cải tạo vườn thuốc nam; Sơn lại tường rào cổng ngõ; làm 
mới cổng chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng 
cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa 
bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn khám sản 
khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ 
sấy, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ 
dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng 
thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng 
cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 
Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ 
âm thanh, 01 Giường. 

(18) TYT xã Bình Đào:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 689m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
mới gạch lát nền nhà, phòng vệ sinh; thay mới gạch ốp tường hành lang và các 
phòng; phá dỡ lớp granito bậc tam cấp, cầu thang thay bằng đá granite; tháo dỡ và 
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thay mới lan can cầu thang inox; thay thế hệ thống điện nước; thay mới hệ thống mái 
ngói xà gồ, chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái; hệ thống chống sét; 
làm mới mái che khối nhà chính; Sửa chữa cổng chính, thay bảng hiệu mới; Sơn lại 
tường rào;Cải tạo vườn thuốc nam; Khoan giếng nước cho sinh hoạt. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ 
mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường 
châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 
Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp 
tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám 
phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường 
bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(19) TYT xã Bình Giang:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 506m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa, 
khung bảo vệ; thay mới gạch lát nền nhà, gạch ốp tường hành lang và các phòng; 
thay gạch ốp lát phòng vệ sinh; thay thế hệ thống điện, thiết bị vệ sinh; sửa chữa cầu 
thang, tam cấp; sửa chữa thay thế hệ thống mái ngói, chống thấm sê nô; thay thế hệ 
thống thoát nước mái; hệ thống chống sét; đổ bê tông cốt thép sàn mái khối nhà 
chính; Cải tạo vườn thuốc nam; Cải tạo cổng chính, ốp đá trụ cổng; Xây mới tường 
rào gạch; Làm mới nhà xe; Làm mới mái che khối nhà chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo trán 
(đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 
01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
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dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ 
đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ 
em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ 
nhổ răng sữa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 
01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám 
bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền 
thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Giường. 

(20) TYT xã Bình Sa:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III. Cải 

tạo mở rộng các phòng chức năng. 
Nhà chính Trạm Y tế, diện tích sàn 394m2: Cải tạo và mở rộng một số phòng 

chức năng; Phá dỡ nhà kho hiện trạng; Xây mới nhà kho; Làm mới mái che; Thay 
mới gạch nền, phá đá granito cầu thang, lát lại đá granite; Xử lý những mảng tường 
nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp gạch tường hành lang và các phòng 
tầng 2 trục 3-6; thay mới lan can tay vịn cầu thang; Tháo dỡ, thay thế hệ thống mái 
ngói, chống thấm sê nô; thay thế hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước 
mưa; Thay thế hệ thống cửa sang cửa nhôm kính xingfa; Thay mới hệ thống nước, 
thiết bị vệ sinh, chống thấm nền WC tầng 2. 

Nhà bếp, diện tích sàn 13,5m2: Nâng nền nhà 150mm, lát mới gạch nền; Xử lý 
những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Chống thấm sê nô; 
thay thế hệ thống thoát nước mưa; Thay thế hệ thống cửa sang cửa nhôm kính xingfa; 
Thay thế hệ thống điện nước. 

+ Xây mới nhà vệ sinh; làm mới cổng chính; xây mới mương thoát nước;  Sơn 
lại tường rào; Cải tạo vườn thuốc nam; Hệ thống chiếu sáng sân chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng 
cụ tiểu phẫu, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ 
mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy 
điện châm, 02 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 
01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt 
trùng, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 
Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ 
đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 
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Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản 
thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 
Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(21) TYT xã Bình Nam:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III. Cải 

tạo mở rộng các phòng chức năng. 
+ Nhà điều trị, diện tích sàn 224m2: Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn 

cũ, lăn sơn lại công trình; ốp cột hành lang đá granite; ốp gạch tường các phòng; thay 
mới gạch lát nền nhà, thay gạch ốp lát phòng vệ sinh; phá bỏ đá granito tam cấp và lát 
lại bằng đá granite; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay thế hệ thống điện nước; sửa 
chữa thay thế hệ thống mái ngói, chống thấm sê nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ 
thống thoát nước mái. 

+ Nhà vệ sinh, diện tích sàn 10m2: Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn 
cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay mới gạch ốp lát nền, 
tường vệ sinh; thay thế hệ thống điện nước. 

+ Phá bỏ nhà bếp hiện trạng; Xây mới nhà ăn + bếp; làm mới cổng chính;  Cải 
tạo tường rào phía trước; Sơn lại tường rào xây gạch; Cải tạo vườn thuốc nam; Làm 
mới hệ thống mương thoát nước. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều 
lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 
Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 Cáng tay, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Máy điện châm, 
01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Bàn khám bệnh, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm 
thanh, 01 Giường. 

(22) TYT xã Bình Trung: 
 Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Cải tạo mở rộng các phòng 

chức năng. 
Nhà làm việc diện tích sàn 212,4m2, nhà bệnh nhân diện tích sàn 239,4m2: Cải 

tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn 
sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay mới gạch lát nền nhà, phòng vệ 
sinh; thay mới gạch ốp tường hành lang và các phòng; phá dỡ lớp granito bậc tam 
cấp, cầu thang thay bằng đá granite; tháo dỡ và thay mới lan can cầu thang inox; thay 
thế hệ thống điện nước; thay mới hệ thống mái ngói xà gồ, chống thấm sê nô; thay 
thế hệ thống thoát nước mái; hệ thống chống sét; Xây mới nhà vệ sinh, mái che; Cải 
tạo tường rào; cải tạo vườn thuốc nam. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 
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+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 02 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng 
bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 
02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn 
tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 02 Tủ đựng thuốc và 
dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 
01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại 
điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ 
dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 02 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp 
tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 05 Giường bệnh, 05 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bàn khám 
bệnh, 05 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược 
liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 
01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(23) TYT xã Bình Quế:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III. Cải 

tạo mở rộng các phòng chức năng. 
+ Nhà chính Trạm Y tế, diện tích sàn 319m2: Thay mới gạch nền; Xử lý những 

mảng tường nứt; chống thấm tường ngoài; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp 
gạch tường hành lang tầng 1, 2 và các phòng tầng 2; sơn lại lan can tay vịn cầu thang;  
Tháo dỡ, thay thế hệ thống mái tôn xà gồ, chống thấm sê nô; hệ thống chống sét; thay 
thế hệ thống thoát nước mưa; Thay thế hệ thống cửa sang cửa nhôm kính xingfa;  
Thay mới hệ thống điện; Thay mới hệ thống nước, thiết bị vệ sinh, chống thấm nền 
WC tầng 2. 

+ Nhà điều trị diện tích sàn 153 m2+ nhà vệ sinh diện tích sàn 12m2: Thay mới 
gạch nền nhà, nền vệ sinh, gạch ốp tường nhà vệ sinh; Xử lý những mảng tường nứt; 
Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; ốp đá granite mặt bệ lan can, ốp gạch trụ cột 
hành lang; Thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm sê nô; lắp đặt hệ thống chống sét; 
thay thế hệ thống thoát nước mưa; Thay thế hệ thống cửa sang cửa nhôm kính xingfa; 
Thay mới hệ thống điện; Thay mới hệ thống nước, thiết bị vệ sinh, thay trần vệ sinh 
bằng trần panel nhựa. 

+ Hạ tầng kỹ thuật: Sửa chữa cổng chính; Sơn lại tường rào; Cải tạo vườn 
thuốc nam; Đổ mới sân bê tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
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khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng 
cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 02 Máy điện châm, 01 
Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên 
dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Dụng 
cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 
Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ 
âm thanh, 01 Giường. 

(24) TYT xã Bình Phú:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III.  
Nhà chính Trạm Y tế diện tích sàn 503 m2: Làm mới mái che; Thay mới gạch 

nền, phá đá granito cầu thang, lát lại đá granite; Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ 
sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp gạch tường hành lang và các phòng hội trường, 
phòng sinh; thay mới lan can tay vịn cầu thang; ốp đá granite cột hành lang;  Tháo 
dỡ, thay thế một số mái ngói, chống thấm sê nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ 
thống thoát nước mưa; Thay thế hệ thống cửa sang cửa nhôm kính xingfa; Thay mới 
hệ thống điện, nước, thiết bị vệ sinh; Sửa chữa cải tạo tường rào cổng ngõ, xây mới 
tường rào phía sau; Đổ bê tông nâng nền sân; hệ thống thoát nước mưa. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ 
đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ 
em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ 
nhổ răng sữa, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 
02 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 
01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu 
giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài 
liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(25)  TYT xã Bình Lãnh:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 240m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
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thế hệ thống điện nước; sửa chữa thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm sê nô; thay 
thế hệ thống thoát nước mái. Sửa chữa cải tạo tường rào cổng ngõ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 01 
Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu 
trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 
01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ 
tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Kẹp lấy dị vật 
cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường 
châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn khám sản khoa, 
01 Bàn để dụng cụ, 02 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 03 Bộ dụng cụ đặt vòng 
tránh thai, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển 
bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 
Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bàn khám 
bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược 
liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 
01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

* Huyện Quế Sơn: 
(26) TYT xã Quế Xuân 2: 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Quế Sơn ngày 23/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Quế 
Xuân 2 theo giấy chứng nhận sử dụng đất số AL858279 do UBND tỉnh cấp ngày 
06/01/2009. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có hệ 
kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà 
gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm 
kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch 
Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống 
sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(27) TYT xã Quế Minh:  
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+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 
cấp III, diện tích sàn 464m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những 
mảng tường, trần nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ cửa sắt 
kính hiện trạng sang cửa nhôm kính xingfa; chống thấm sê nô; Làm mới mái che khối 
nhà chính; Xây mới phòng họp; nền sân bê tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(28) TYT xã Quế Phong:  
+ Đầu tư cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình 

cấp III, diện tích sàn 480m2. Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại 
công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay thế hệ thống điện; thay thế mái tôn, 
chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái; hệ thống chống sét; Tháo dỡ và 
thay thế gạch lát nền; Làm mới mái che. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

* Huyện Duy Xuyên 
(29) TYT xã Duy Trung:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 1, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 495m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường, trần nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống 
cửa cũ sang cửa nhôm xingfa; Thay thế hệ thống điện; thay thế thiết bị vệ sinh; Tháo 
dỡ và thay gạch nền; chống thấm mái, sê nô; Thay lan can hành lang bằng lan can 
inox 304; mở rộng phòng hội trường; thông 2 phòng bệnh nhân thành phòng đa chức 
năng; Làm mới mái che khối nhà chính; Xây mới mương thoát nước; Tường rào xây 
gạch, thay cửa cổng chính. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 02 Bộ nẹp chân, 02 
Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 02 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá 
treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 
02 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng 
cụ đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 01 Bộ 
dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 
Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Tủ đựng thuốc cổ 
truyền, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 
Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ 
âm thanh, 01 Giường. 

 (30) TYT xã Duy Nghĩa:  
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+ Thiết bị y tế: 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám 
ngũ quan, 091 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ 
làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có 
Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 
01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 02 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 03 
Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Máy điện châm, 01 
Bàn đẻ và làm thủ thuật, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 
Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 
01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Nồi hấp tiệt 
trùng, 04 Giường bệnh, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng 
thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân 
thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu 
truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 02 Giường; 

(31) TYT xã Duy Phước:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 

cấp III, diện tích sàn 525m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những 
mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống 
cửa gỗ cũ sang cửa nhôm xingfa; Ốp gạch tường các phòng; Sơn lại lan can cầu thang 
sắt tay vịn gỗ; Thay thế hệ thống điện; thay thế thiết bị vệ sinh; Làm mới mái che; 
Xây mới bể lọc nước 20m3;  xây mới cải tạo cổng chính; tường rào; nền sân bê tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 02 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp 
cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 Bộ 
nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu 
phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng 
cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị 
vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều 
trị, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ 
sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi 
hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ 
khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu 
giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia 
thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 
01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền 
thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(32) TYT xã Duy Thành:  
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Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 
cấp III, diện tích sàn 820m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng, làm mái che khối 
nhà chính; Xây mới nhà ăn + bếp; làm Sân bê tông, bể lọc nước 20m3; Cải tạo vườn 
thuốc nam; di dời nhà xe. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá 
treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 
huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Máy Doppler tim thai, 01 
Bàn đẻ và làm thủ thuật, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn chăm 
sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ 
sinh, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 
Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin 
chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Giường bệnh, 01 Bàn khám phụ 
khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn 
khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng 
dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân 
thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 
Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

* Huyện Hiệp Đức: 
(34) TYT Thị trấn Tân Bình:  
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014), Quy 
mô công trình cấp II, diện tích sàn khoảng 210 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm 
thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện 
trạng của Trạm tại thị trấn Tân Bình huyện Hiệp Đức. Gồm các phòng khám bệnh và 
các phòng chức năng. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột 
dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường 
xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường 
hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn 
sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, 
hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm; lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 
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+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(35) TYT xã Sông Trà:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 812m2. Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công 
trình; Ốp gạch tường hành lang và các phòng; Sửa chữa thay thế hệ thống điện, thiết 
bị vệ sinh; Hệ thống PCCC; Xây dựng mới phòng phục hồi chức năng cho trẻ khuyết 
tật, nhà truyền thông, phòng tiêm chủng; Xây dựng mới nhà xe; làm Sân bê tông;  
Sửa chữa tường rào cổng chính; Khoan giếng nước cho sinh hoạt; Làm mới bể lọc 
nước 20m3, lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, …  

(36) TYT xã Hiệp Thuận:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 292m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng. Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế toàn bộ hệ thống cửa; thay 
thế hệ thống điện nước; thay thế mái tôn, chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát 
nước mái; hệ thống chống sét; Làm mới mái che, xây mới nhà công vụ, nhà tiêm 
chủng, nhà truyền thông; Xây dựng mới nhà đặt máy phát điện, nhà đốt rác, Sân bê 
tông, lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

* Huyện Phú Ninh 
(37) TYT xã Tam Thành: 
 + Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 

cấp III, diện tích sàn 450 m2, nhà vệ sinh 16m2; Cải tạo mở rộng các phòng chức 
năng; Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế 
toàn bộ hệ thống cửa; thay mới gạch lát nền nhà; thay mới gạch ốp tường hành lang 
và các phòng; tháo dỡ và thay mới lan can cầu thang inox; thay thế hệ thống điện; 
thay mới thiết bị vệ sinh, gạch nền và chống thấm nền vệ sinh tầng 2; thay mới hệ 
thống mái ngói xà gồ, chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái, Làm mới 
mái che; xây mới cải tạo tường rào cổng ngõ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám 
treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn 
dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 
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Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn 
khám bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài 
liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

* Huyện Đại Lộc 
(38) TYT xã Đại Nghĩa: 
 + Xây mới Trạm thuộc Vùng 1 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế  tuyến xã 

ban hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và 
xác nhận của UBND huyện Đại Lộc ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, 
diện tích sàn khoảng 210 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 
32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ 
bản trạm y tế xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của 
Trạm tại xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc đã được UBND tỉnh cấp ngày 16/12/2022. 
Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. Công trình có hệ kết cấu móng 
BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong 
li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát 
gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải 
pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát 
nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ; Di dời mái 
che trước sân. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám 
treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn 
dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 
Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn 
khám bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài 
liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(39) TYT xã Đại Thắng: 
+  Đầu tư cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 260m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa 
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cũ sang cửa nhôm xingfa; Ốp gạch tường các phòng; Thay thế hệ thống điện; cải tạo 
sửa chữa khu vệ sinh; Thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm mái sê nô; hệ thống 
chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái; trang cấp thiết bị PCCC; Xây dựng mới 
phòng truyền thông, nhà công vụ; Xây dựng mới nhà đặt máy phát điện; Nhà đốt rác;  
Làm mới mái che; Sơn lại tường rào cổng ngõ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng 
bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 
02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn 
tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và 
dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 
01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Giường 
bệnh, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm 
thanh, 01 Giường.  

(40) Phòng khám đa khoa khu vực vùng A huyện Đại Lộc: 
 Đầu tư cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III. Cải 

tạo mở rộng các phòng chức năng. 
+ Khu phòng khám (Khối A), diện tích sàn 456m2: Xử lý những mảng tường 

nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa cũ sang 
cửa nhôm xingfa; Thay thế gạch nền; Thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm mái sê 
nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái; Thay mới hệ thống điện 
nước; thay thế trần la phông; sửa chữa cải tạo cầu thang. 

+ Khu nhà Trạm Y tế  (Khối B) diện tích sàn 194m2: Xử lý những mảng tường 
nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa cũ sang 
cửa nhôm xingfa; Thay thế gạch nền; Thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm mái sê 
nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái; Thay mới hệ thống điện 
nước. 

+ Đổ bê tông nâng nền sân; nâng cấp cải tạo hệ thống mương thoát nước mưa, 
cải tạo tường rào thép. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

 (41) TYT xã Đại Quang: 
+ Đầu tư mở rộng Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III; Xây dựng 

mới phòng khám đông y + khu bếp + khu vệ sinh;  Mái che đi ra khu vệ sinh; Khối 
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nhà chính (294m2). Nhà vệ sinh (20m2): lợp mái tôn, bổ sung vách kính chắn mưa 
phía trước; bổ sung hệ thống chắn mưa nắng các cửa sổ phía sau; Ốp gạch tường; Xử 
lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; sửa chữa gạch nền 
nhà. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Bộ khám ngũ quan, 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bóng bóp cấp cứu 
người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều 
lần (Có Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp 
phát thuốc và dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ 
mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng 
sữa, 01 Máy điện châm, 01 Bàn khám sản kho, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 
01 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 
Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

* Huyện Đông Giang: 
(42) TYT xã Kà Dăng:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 285m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; thay thế gạch nền; thay thế hệ mái 
tôn; chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái; thay thế cửa cũ sang cửa 
nhôm xingfa; thay mới hệ thống thiết bị điện, hệ thống nước; cải tạo bể chứa nước; 
cải tạo nhà vệ sinh; xây nhà đốt rác, nhà xe nhân viên; Cải tạo tường rào cổng ngõ; 
lắp dựng mái che trước sân;  

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 "Bóng bóp cấp cứu người 
lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần 
(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Bộ mở khí quản 
cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm 
huyệt, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Tủ sấy, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài 
liệu truyền thông, 01 Tivi. 

(43) TYT xã Mà Cooih: 
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III. 

Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Nhà trạm y tế (432m2), nhà trực y bác sĩ 
(95m2): Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ 
và thay mới hệ thống cửa cũ sang cửa nhôm xingfa; Thay thế gạch nền; ốp gạch 
tường; Thay thế hệ thống mái tôn, chống thấm mái sê nô; hệ thống chống sét; thay 
thế hệ thống thoát nước mái; Thay mới hệ thống điện nước; Xây bệ tắm cho trẻ em 
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tại phòng sản; Gia cố, đổ trần bê tông; Xây mới tường rào cổng ngõ, làm mái che 
trước sân; Làm mới nhà xe. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Đèn khám treo trán (đèn 
clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP)", 02 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP)", 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Giá treo dịch 
truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở 
khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 
01Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện 
châm, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tivi. 

(44) TYT xã Arooi:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 356m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp gạch tường hành lang và các 
phòng;  Chống thấm sê nô mái, lợp thêm hệ xà gồ mái tôn; thay thế hệ thống thoát 
nước mưa;  Thay thế hệ thống cửa nhôm Xingfa; Thay thế hệ thống điện, hệ thống 
nước,thiết bị vệ sinh, thay gạch ốp lát khu vệ sinh; cải tạo tường rào cổng ngõ; Cải 
tạo vườn thuốc nam; làm mái che trước sân. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 "Bóng bóp cấp cứu người 
lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần 
(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 
01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 02 Cân trẻ sơ sinh, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 
01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi. 

(45) TYT xã Ating: 
+  Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 328m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; ốp gạch tường; thay thế hệ mái tôn; 
chống thấm sê nô; thay thế hệ thống thoát nước mái; thay thế cửa cũ sang cửa nhôm 
xingfa; thay mới hệ thống điện; cải tạo, sơn mới tường rào cổng ngõ, làm mái che 
trước sân, nhà đốt rác, phá dỡ và xây mới nhà vệ sinh. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 02 "Bóng bóp cấp cứu người lớn 
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dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 02 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có 
Van PEEP)", 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc 
và dụng cụ, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ 
mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy 
điện châm, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 
Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi 
hấp tiệt trùng, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bảng 
thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi. 

*Huyện Phước Sơn: 
(46) TYT xã Phước Công:  
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 298m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa 
cũ sang cửa nhôm xingfa; Thay thế gạch nền; ốp gạch tường; Thay thế hệ thống mái 
tôn, chống thấm mái sê nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát nước mái; 
Thay mới hệ thống điện nước; Làm mới nhà xe; Mái che trước sân; Sửa chữa tường 
rào cổng ngõ, cải tạo vườn thuốc nam, làm mới sân bê tông. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám 
treo trán (đèn clar), 01 Máy khí dung, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều 
lần(Có Van PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 
01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc 
và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Tủ đựng thuốc và dụng 
cụ, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Giường châm 
cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Bàn đẻ và làm thủ thuật, 01 Bàn để 
dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ 
sinh, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám 
bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu 
truyền thông, 01 Tivi. 

* Huyện Bắc Trà My 
(47) TYT xã Trà Kót:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 482m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Ốp gạch tường hành lang và các 
phòng; Sửa chữa thay thế hệ thống điện, thiết bị vệ sinh; Thay toàn bộ cửa ngoài nhà, 
thay phụ kiện đối với cửa trong nhà;  Lắp đặt điều hoà phòng cấp thuốc; Xây mới nhà 
đốt rác, mái che trước sân; Cải tạo vườn thuốc nam, Cải tạo nhà xe; cải tạo tường rào 
cổng ngõ. 
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+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám 
bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt 
+ bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask 
thở ô xy, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 "Bóng 
bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 
01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 02 Máy điện châm, 01 Bàn để 
dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ 
sinh, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đựng thuốc 
cổ truyền, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 
01 Loa, bộ âm thanh. 

(48) TYT xã Trà Đốc 
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 450m2. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Xử lý những mảng 
tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa 
cũ sang cửa nhôm xingfa; Thay thế gạch nền; ốp gạch tường hành lang; Thay thế hệ 
thống mái tôn, chống thấm mái sê nô; hệ thống chống sét; thay thế hệ thống thoát 
nước mái; Thay mới hệ thống điện, hệ thống nước, thiết bị vệ sinh; làm mái che trước 
sân; nền nhà để xe; cải tạo vườn thuốc nam; cải tạo nâng cấp tường rào cổng ngõ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo trán 
(đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + 
Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều 
lần(Có Van PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 
02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 
01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy 
Doppler tim thai, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ 
khám thai, 01 Bộ dụng cụ đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám phụ 
khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 
01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, 
bộ âm thanh. 

* Huyện Tây Giang 
(49) TYT xã Dang: 
 Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 3, Quy mô công trình cấp III. 

Cải tạo mở rộng các phòng chức năng; Nhà chính trạm y tế (193m2), Nhà tạm 
(38m2): Thay thế gạch nền, sửa chữa tam cấp; Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ 
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sơn cũ, lăn sơn lại công trình, mở rộng phòng giao ban; Chống thấm sê nô mái, thay 
thế hệ thống thoát nước mưa; Thay thế hệ thống cửa nhôm Xingfa; Thay thế lắp đặt 
hệ thống điện, nước, thiết bị vệ sinh; cải tạo nâng cấp tường rào cổng ngõ, cải tạo 
nâng cấp sửa chữa nhà bếp; Xây mới nhà xe, mái che trước sân, nhà đốt rác, phòng 
Chống mối mọt công trình. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân,02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần(Có Van 
PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP), 02 "Bộ nẹp 
chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát 
thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớnBộ mở khí quản cho trẻ emKẹp 
lấy dị vật cho người lớnKẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 
Máy điện châm, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng 
cụ, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ 
dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông 

(50) TYT xã Ch'ơm:  
+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần(Có Van 
PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp 
chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát 
thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí 
quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 
Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện 
châm, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ 
hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 
Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy 
sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Loa, bộ âm 
thanh. 

(51) TYT xã Anông:  
+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 

đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP)", 02 Bộ nẹp 
chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Bộ mở 
khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người 
lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Bàn để dụng cụ, 
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01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 Tủ đầu giường 
bệnh, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(52) TYT xã Avương: 
+ Thiết bị y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần(Có Van 
PEEP)", 02 "Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp 
chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa 
bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn khám sản 
khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp 
vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra 
cổ tử cung, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia 
thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 
01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tivi. 

 * Thành phố Hội An 
(53) TYT phường Cẩm An: 
 + Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 530m2. Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công 
trình, ốp gạch tường các phòng; thay mới hệ thống cửa, cải tạo thay thế hệ thống cấp 
điện, cấp nước công trình, lắp đặt điều hoà phòng cấp thuốc, chống thấm sê nô mái; 
thay thế hệ thống thoát nước mưa; cải tạo nâng cấp tường rào cổng ngõ; nhà xe; làm 
Sân bê tông, làm mái che trước sân. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 01 Cân sức khỏe có thước đo 
chiều cao, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 
01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 "Bóng bóp cấp 
cứu trẻ em dùng nhiều lần(Có Van PEEP)", 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 Bộ 
nẹp cổ, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng 
sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Bàn để dụng cụ, 02 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, 
bộ âm thanh, 01 Giường. 

(54) TYT phường Cửa Đại: 
+ Đầu tư, cải tạo và nâng cấp Trạm thuộc Vùng 1, Quy mô công trình cấp III, 

diện tích sàn 420m2. Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công 
trình, ốp gạch tường các phòng; thay mới hệ thống cửa, cải tạo thay thế hệ thống cấp 
điện, cấp nước công trình, lắp đặt điều hoà phòng cấp thuốc, chống thấm sê nô mái; 
thay thế hệ thống thoát nước mưa; thay mái ngói, cải tạo nâng cấp tường rào cổng 
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ngõ; nhà xe; làm Sân bê tông, cải tạo khu vệ sinh, sân vườn, bồn hoa cây xanh, phòng 
chống mối mọt công trình. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 
01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ thử thị lực mắt + 
bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở 
ô xy, 01 "Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp 
cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 
Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 
Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Đèn hồng 
ngoại điều trị, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng 
tránh thai, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám bệnh, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi. 

(55) TYT phường Thanh Hà: 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014), Quy 
mô công trình cấp III, diện tích sàn khoảng 370 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm 
thông tư số 32/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn 
thiết kế cơ bản trạm y tế xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện 
trạng của Trạm tại phường Thanh Hà đã được giao đất theo quyết định số 1435/QĐ-
UB của UBND tỉnh ngày 6/6/2000. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức 
năng. Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. 
Mái đổ BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không 
nung, cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, 
các phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ 
thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng 
bộ theo kèm. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch; Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

+ Thiết bị y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Bộ khám 
ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 
01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 "Bóng 
bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em 
dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 
01 Bàn tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 
01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại 
điều trị, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 
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Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin 
chuyên dụng, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ 
kiểm tra cổ tử cung, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia 
thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 
01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, 
bộ âm thanh. 

* Huyện Núi Thành 
(55) TYT xã Tam Anh Bắc:  
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 2 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Núi Thành ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 400 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Tam 
Anh Bắc huyện Núi Thành. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. 
Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ 
BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, 
cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các 
phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ 
thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng 
bộ theo kèm, lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. 

+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch mới; Sơn lại tường rào;  Phá dỡ 
công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(56) TYT xã Tam Mỹ Tây: 
+ Xây mới Trạm thuộc Vùng 3 (theo tiêu chí phân vùng trạm y tế tuyến xã ban 

hành tại quyết định 4667/QĐ-BYT của Bộ trưởng Bộ Y tế ngày 07/11/2014 và xác 
nhận của UBND huyện Núi Thành ngày 22/8/2022), Quy mô công trình cấp III, diện 
tích sàn khoảng 430 m2 (theo mẫu thiết kế ban hành kèm thông tư số 32/2021/TT-
BYT ngày 31/12/2021 của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn thiết kế cơ bản trạm y tế 
xã, phường, thị trấn). Công trình xây mới tại khu đất hiện trạng của Trạm tại xã Tam 
Mỹ Tây huyện Núi Thành. Gồm các phòng khám bệnh và các phòng chức năng. 
Công trình có hệ kết cấu móng BTCT, hệ thống khung cột dầm, sàn BTCT. Mái đổ 
BTCT trên là hệ xà gồ cầu phong li tô thép lợp ngói. Tường xây gạch không nung, 
cửa đi, cửa sổ nhôm kính. Nền lát gạch Granite. Ốp tường hành lang, vệ sinh, các 
phòng điều trị gạch Ceramic. Giải pháp hoàn thiện nhà lăn sơn, trang thiết bị, hệ 
thống cấp điện, chống sét, cấp - thoát nước, thông tin liên lạc, hệ thống PCCC...đồng 
bộ theo kèm, lắp đặt thiết bị xây lắp công trình. 
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+ Hạ tầng kỹ thuật phụ trợ bao gồm: Hệ thống mương thoát nước mưa; Sân bê 
tông; Cấp điện mạng ngoài; Cấp thoát nước mạng ngoài; Hệ thống mạng; Phòng 
chống mối mọt; Cổng chính; Tường rào xây gạch;  Phá dỡ công trình cũ. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(57) TYT xã Tam Xuân 2: 
 Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 

cấp III, diện tích sàn 147m2. Cải tạo mở rộng xây thêm các phòng chức năng; Cạo bỏ 
sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp gạch tường hành lang và các phòng; thay mới hệ 
thống cửa, Chống thấm sê nô mái, cải tạo nâng cấp sửa chữa các khu vệ sinh, thay thế 
lắp đặt thiết bị điện, nước, thiết bị vệ sinh; lắp đặt điều hòa phòng cấp phát thuốc, cải 
tạo nâng cấp sửa chữa tường rào cổng ngõ; Xây mới nhà để xe; Xây mới nhà ăn +bếp 
và nhà vệ sinh cho bệnh nhân; nâng cấp cải tao nền sân; hệ thống mương cấp thoát 
nước, cải tạo mở rông vườn thuốc nam. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(58) TYT xã Tam Hòa: 
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 

cấp III, nhà làm việc trạm diện tích sàn 191m2, nhà điều trị 110m2. Cải tạo mở rộng 
các phòng chức năng; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn lại công trình, ốp gạch tường hành lang 
và các phòng; thay mới hệ thống cửa, Chống thấm sê nô mái, cải tạo nâng cấp sửa 
chữa các khu vệ sinh, thay thế lắp đặt thiết bị điện, nước, thiết bị vệ sinh; lắp đặt điều 
hòa phòng cấp phát thuốc, lắp đặt Hệ thống mạng, cải tạo nâng cấp sửa chữa tường 
rào cổng ngõ; Xây mới nhà để xe; Xây mới nhà ăn +bếp và nhà vệ sinh cho bệnh 
nhân; nâng cấp cải tao nền sân; hệ thống mương cấp thoát nước, cải tạo mở rông 
vườn thuốc nam; Xây mới bếp, nhà vệ sinh, nhà để xe, làm mái che trước sân nhà 
điều trị và nhà làm việc. 

+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 
điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 

(59) TYT xã Tam Giang:  
Đầu tư, cải tạo và nâng cấp mở rộng Trạm thuộc Vùng 2, Quy mô công trình 

cấp III. Cải tạo mở rộng các phòng chức năng. 
+ Khối nhà chính diện tích sàn 410m2: Xử lý những mảng tường nứt; Chống 

thấm tường ngoài, sê nô; Thay thế hệ thống thoát nước mái; Cạo bỏ sơn cũ, lăn sơn 
lại công trình; Thay mới thiết bị vệ sinh; sửa chữa hệ thống cửa; thay mới thiết bị 
điện. 

+ Khối nhà phụ diện tích sàn 227m2: Xử lý những mảng tường nứt; Cạo bỏ 
sơn cũ, lăn sơn lại công trình; Tháo dỡ và thay mới hệ thống cửa cũ sang cửa nhôm 
xingfa; Chống thấm tường ngoài, sê nô; thay thế hệ thống mái tôn; thay thế hệ thống 
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thoát nước mái; Thay thế hệ thống điện nước; sửa chữa cải tạo nhà vệ sinh, lắp đặt 
thiết bị xây lắp công trình. 

+ Làm mới mái che phục vụ tiêm chủng. 
+ Đầu tư trang thiết bị xây lắp: Điều hoà không khí, máy lọc nước, máy phát 

điện dự phòng, bảng biểu, PCCC, … 
* Huyện Tiên Phước: 
(60) TYT xã Tiên Mỹ: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Huyết áp kế, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước  

đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị 
lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 
02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp 
cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở 
khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người 
lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, 
xoa bóp, bấm huyệt, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Cân trẻ sơ 
sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp 
tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ 
đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 
Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 
01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(61) TYT xã Tiên Hiệp: 
+ Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Bóng bóp cấp cứu người 

lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có 
Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 02 Giá treo 
dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 
Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 02 
Giường bệnh, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

62) TYT xã Tiên Phong: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám  

ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 
01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng 
bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em 
dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 
Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Giá 
treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 
01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ 
răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Đèn hồng 
ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 
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Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ 
khoa, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược 
liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 
01 Máy sắc thuốc, 01 Bảng thông tin truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 
01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(63) TYT xã Tiên Lộc: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe,  

01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bình 
ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát 
thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí 
quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 
Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện 
châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn 
khám phụ khoa, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia 
thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 
01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, 
bộ âm thanh. 

(64) TYT xã Tiên Hà: 
+ Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Bóng bóp cấp cứu người 

lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có 
Van PEEP), 01 Bộ nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe tiêm, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 
Bàn khám sản khoa, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Cân thuốc, 01 
Máy sắc thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 

 (65) TYT xã Tiên Cẩm: 
+ Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bình 
ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát 
thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí 
quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 
Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Đèn hồng 
ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 02 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 
01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ 
khoa, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 
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(66) TYT xã Tiên Thọ: 
+ Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bình ô 
xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 
Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho 
người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp 
lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, 
bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 02 Cân trẻ sơ sinh, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn 
khám phụ khoa, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ 
đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 
Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu 
truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 

(67) TYT xã Tiên Sơn: 
+ Thiết bị Y tế: 01 Huyết áp kế, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước 

đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị 
lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ 
+ Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 
Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp 
tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí 
quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 
01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa 
bóp, bấm huyệt, 01 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn để dụng cụ, 
02 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ sấy, 
01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 02 Tủ đầu giường bệnh, 
01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo 
thang, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 
01 Máy sắc thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 
01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(68) TYT xã Tiên Lãnh:  
+ Thiết bị Y tế: 02 Huyết áp kế, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước 

đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị 
lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 
02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp 
cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng 
tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ mở 
khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người 
lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, 
xoa bóp, bấm huyệt, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn để 
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dụng cụ, 01 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 02 Cân trẻ sơ sinh, 
01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt 
trùng, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ 
đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 
Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 
01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh. 

* Huyện Nông Sơn: 
(69) TYT xã Quế Lộc:  
+ Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Đèn khám bệnh, 01 Đèn 

khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Bộ thử thị lực 
mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + 
Mask thở ô xy, 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bàn 
tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật 
cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 
01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Bộ dụng cụ khám phụ 
khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ 
đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Cân thuốc, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm 
thanh. 

(70) TYT xã Quế Trung: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 
01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy 
khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp 
cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy 
cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo 
dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ 
mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ 
em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Máy 
điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều trị, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 
01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ 
sấy, 01 Bàn khám phụ kho, 01 Bộ dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra 
cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược 
liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 
01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ 
đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh, 01 Giường. 

(71) TYT xã Phước Ninh: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân 

sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn 
clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ 
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làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần 
(Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bộ 
nẹp chân, 01 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 cáng tay, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và 
dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 01 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ 
mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Máy điện 
châm, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc 
cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ 
chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 
01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi. 

(72) TYT xã Quế Lâm: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 
01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 
Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Máy điện 
châm, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân 
trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ 
dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 
Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 
01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản 
thuốc, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

 (73) TYT xã Sơn Viên:  
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Bộ khám ngũ quan, 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ 
thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + Bộ làm ẩm có 
đồng hồ + Mask thở ô xy, 01 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP); 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP); 02 Bộ nẹp chân, 
02 Bộ nẹp tay, 01 Bộ nẹp cổ, 01 Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 
01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch truyền, 01 Tủ đựng thuốc và dụng cụ, 01 
Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho 
người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 Máy điện 
châm, 01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Cân 
trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ 
dụng cụ khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 01 
Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn chia thuốc theo thang, 
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01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc thuốc, 01 Tủ bảo quản 
thuốc, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Loa, bộ âm thanh. 

* Huyện Nam Giang 
(74) TYT xã Đắc Pre: 
+ Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 02 Huyết áp kế, 02 Ống nghe, 

01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo trán 
(đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 01 Bình ô xy + 
Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng nhiều 
lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 
Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 Xe đẩy cấp 
phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá treo dịch 
truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 01 Kẹp lấy 
dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ răng sữa, 01 
Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 02 Máy điện châm, 01 Đèn hồng ngoại điều 
trị, 01 Máy Doppler tim thai, 01 Bàn đẻ và làm thủ thuật, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn 
chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh 
môn, 01 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 01 Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Nồi hấp tiệt 
trùng, 02 Giường bệnh, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ 
đầu giường bệnh, 01 Tủ đựng thuốc cổ truyền, 01 Giá, kệ đựng dược liệu, 01 Bàn 
chia thuốc theo thang, 01 Dụng cụ sơ chế thuốc đông y, 01 Cân thuốc, 01 Máy sắc 
thuốc, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu 
truyền thông, 01 Tivi. 

(75) TYT xã Đắc Tôi: 
 + Thiết bị Y tế: 01 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống 

nghe, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao, 01 Đèn khám treo 
trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 01 Máy khí dung, 02 Bình ô 
xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn dùng 
nhiều lần (Có Van PEEP), 01 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Xe tiêm, 01 
Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ, 01 Bàn tiểu phẫu, 01 Bộ dụng cụ tiểu phẫu, 02 Giá 
treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho trẻ em, 
01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ nhổ 
răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bàn 
chăm sóc trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng 
cụ cắt khâu tầng sinh môn, 01 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai, 01 Cân trẻ sơ sinh, 01 
Hộp vận chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Tủ sấy, 01 Bộ 
dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo 
quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 
Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh.  

(76) TYT xã Tà Pơơ: 
 + Thiết bị Y tế: 02 Máy đo đường huyết cá nhân, 01 Huyết áp kế, 01 Ống 

nghe, 01 Đèn khám bệnh, 01 Cân sức khỏe có thước đo chiều cao; 01 Bộ khám ngũ 
quan; 01 Đèn khám treo trán (đèn clar), 01 Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực, 02 
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy, 02 Bóng bóp cấp cứu người lớn 
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dùng nhiều lần (Có Van PEEP), 02 Bóng bóp cấp cứu trẻ em dùng nhiều lần (Có Van 
PEEP), 02 Bộ nẹp chân, 02 Bộ nẹp tay, 02 Bộ nẹp cổ, 01 Cáng tay, 01 Bàn tiểu phẫu, 
02 Giá treo dịch truyền, 01 Bộ mở khí quản cho người lớn, 01 Bộ mở khí quản cho 
trẻ em, 01 Kẹp lấy dị vật cho người lớn, 01 Kẹp lấy dị vật cho trẻ em, 01 Bộ dụng cụ 
nhổ răng sữa, 01 Giường châm cứu, xoa bóp, bấm huyệt, 01 Bàn đẻ và làm thủ thuật, 
01 Bàn khám sản khoa, 01 Bàn để dụng cụ, 01 Bộ dụng cụ khám thai, 01 Bộ dụng cụ 
đỡ đẻ, 01 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh, 01 Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn, 01 Bộ dụng 
cụ đặt vòng tránh thai, 02 Đèn khám đặt sàn (đèn gù), 02 Cân trẻ sơ sinh, 01 Hộp vận 
chuyển bệnh phẩm, 01 Tủ đựng vắc xin chuyên dụng, 01 Nồi hấp tiệt trùng, 01 Tủ 
sấy, 01 Bàn khám phụ khoa, 01 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung, 01 Bàn khám bệnh, 
02 Tủ đầu giường bệnh, 01 Tủ bảo quản thuốc, 01 Bảng thông tin, truyền thông, 01 
Tủ đựng tài liệu truyền thông, 01 Tivi, 01 Loa, bộ âm thanh.  

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư 
- Dự kiến tổng mức đầu tư: 204.000.000.000 đồng (Hai trăm lẻ bốn tỷ đồng ). 

Trong đó:  
- Chi phí xây dựng    :   144.220.311.000 đồng. 
- Chi phí thiết bị    :     24.561.623.000 đồng. 
- Chi phí quản lý dự án   :       2.987.440.000 đồng. 
- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng :       8.323.997.000 đồng. 
- Chi phí khác    :       1.711.275.000 đồng. 
- Chi phí dự phòng    :     22.195.354.000 đồng. 

4. Dự kiến tiến độ triển khai thực hiện đầu tư, dự kiến kế hoạch bố trí vốn 
phù hợp với điều kiện thực tế và khả năng huy động các nguồn lực theo thứ tự 
ưu tiên hợp lý, bảo đảm đầu tư tập trung, có hiệu quả 

- Dự kiến thời gian bắt đầu: Năm 2022. 
- Dự kiến thời gian kết thúc: Năm 2023. 
- Dự kiến kế hoạch bố trí vốn và khả năng huy động các nguồn lực: 

Năm Giá trị Nguồn vốn 

2022 41.000.000.000 đồng Ngân sách TW 

2023 163.000.000.000 đồng Ngân sách TW 

5. Xác định sơ bộ chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận 
hành dự án sau khi hoàn thành 

- Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện dự án: Không; 
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- Chi phí vận hành sau khi hoàn thành dự án: Dự án sau khi hoàn thành đưa vào 
sử dụng thông qua các hoạt động cải tạo nhỏ thường xuyên như sửa chữa các thiết bị 
điện nước, trang thiết bị… nằm trong chi thường xuyên hằng năm của cơ quan. 

6. Phân tích, đánh giá sơ bộ tác động môi trường, xã hội, xác định sơ bộ 
hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội 

6.1. Về tác động môi trường 
 Trong quá trình thi công, khí thải máy thi công, bụi đất đá sẽ gây ra ô nhiễm; 

tiếng ồn và rung có nguồn gốc phát ra từ các thiết bị thi công như máy lu, đầm, máy 
trộn bê tông, máy đào…; kết quả dự báo mức độ lan truyền chất ô nhiễm không khí 
trong điều kiện bình thường ở mỗi vùng cho thấy nồng độ bụi và lượng khí CO2, 
NO2 không vượt quá tiêu chuẩn quy định. Do đó chủ đầu tư phải thực hiện nghiêm 
các quy định về bảo vệ môi trường vừa xây dựng, vừa đảm bảo môi trường làm việc 
bộ đội.  

Giai đoạn hoàn thiện đi vào sử dụng, dự án sẽ góp phần nâng cấp cơ sở trở nên 
khang trang, sạch, đẹp cho đơn vị. 

6.2. Về hiệu quả kinh tế, xã hội 
+ Hoàn thiện về mặt cảnh quan, mỹ quan tổng thể của các TYT xã và phát huy 

hiệu quả trong quá trình sử dụng, góp phần hoàn thành nhiệm vụ được giao; 
+ Dự án sau khi hoàn thành sẽ góp phần nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh 

của các TYT, qua đó nâng cao chất lượng đời sống, sức khỏe của nhân dân trong khu 
vực.  

+ Trong quá trình thi công một đội ngũ nhân lực khá lớn sẽ đầu tư vào dự án, số 
lượng trong mỗi hạng mục công trình sẽ phụ thuộc vào điều kiện cụ thể vào khối 
lượng công việc của hạng mục đó. Dự án thi công sẽ tạo ra một khối lượng công ăn 
việc làm đáng kể; 

+ Một nguồn nhân lực địa phương khá lớn sẽ được huy động, điều này không 
những có ảnh hưởng tới việc tạo công ăn việc làm mà còn tạo nên mối quan hệ tốt 
giữa địa phương với dự án, tăng thu nhập là điều kiện thuận lợi để nâng cấp hạ tầng 
cơ sở trong khu vực; 

+ Tăng mức tiêu thụ sản phẩm cho xã hội: nhất là các sản phẩm vật liệu xây 
dựng; Các loại nguyên vật liệu như đá, sỏi, sắt, ximăng... cần thiết với một số lượng 
lớn; Hầu hết các loại vật liệu này được sản xuất nội địa, việc tiêu thụ các sản phẩm 
này cho xã hội trong đó có sản phẩm của địa phương cũng góp phần đáng kể trong 
việc lưu thông hàng hoá, tiêu thụ sản phẩm, tăng mức sống cho cộng đồng. 

7. Phân chia các dự án thành phần (nếu có) 
 - Dự án không phân chia thành các dự án thành phần. 

8. Giải pháp tổ chức thực hiện 
8.1. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 
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- Quy hoạch mặt bằng xây dựng: Quy hoạch đã hoàn thiện. 
- Phương án đền bù, giải phóng mặt bằng: Dự án được xây dựng trên khu đất 

của các TYT hoặc theo quy hoạch mới của Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn 
nên không tiến hành đền bù.  

- Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án hoặc thuê Tư vấn 
quản lý dự án (theo Nghị định 15). 

- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn khảo sát, lập Báo cáo nghiên cứu 
khả thi xây dựng công trình. 

- Chủ đầu tư trình thẩm định, phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi, xây dựng 
công trình và kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 

8.2. Giai đoạn thực hiện đầu tư 
- Chủ đầu tư tổ chức lựa chọn nhà thầu thi công, tư vấn giám sát, tư vấn quản lý 

dự án, bảo hiểm công trình… theo quy định hiện hành. 
- Chủ đầu tư phối hợp các đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện dự án 

cũng như giám sát chất lượng của dự án. 
- Chủ đầu tư tổ chức nghiệm thu công trình theo quy định. 
- Chủ đầu tư lập hồ sơ thanh, quyết toán công trình theo quy định. 
8.3. Giai đoạn kết thúc đầu tư đưa vào sử dụng: Chủ đầu tư báo cáo các cấp 

tổ chức nghiệm thu công trình bàn giao đưa vào sử dụng theo quy định về quản lý 
chất lượng công trình xây dựng. 

Sở Y tế Quảng Nam kính trình kính trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế 
hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam xem xét trình Bộ Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, 
trình Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Đầu tư xây mới, nâng cấp, cải 
tạo và mua sắm trang thiết bị cho 76 Trạm y tế tuyến xã, tỉnh Quảng Nam, để đơn 
vị có cơ sở thực hiện các bước tiếp theo./. 

 

N¬i nhËn:               GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 
- Sở Tài chính; 
- Sở Xây dựng; 
- Ban QLDA ĐTXD tỉnh; 
- Lưu: VT, KHTC. 
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Phụ lục I 

BẢNG TÍNH KHÁI TOÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG 
DỰ ÁN: ĐẦU TƯ XÂY MỚI, NÂNG CẤP, CẢI TẠO VÀ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ CHO 76 TRẠM Y TẾ 

TUYỄN XÃ, TỈNH QUẢN NAM 
ĐỊA ĐIỂM: TẠI 76 TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ, TỈNH QUẢNG NAM 

STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

I CHI PHÍ XÂY DỰNG G.1+G.2 144.220.311.000 GXD 
  Trạm Y tế xã       
1 Xây mới TYT xã Điện Thọ thị xã Điện Bàn  Bảng tính  5.306.947.000 G.1 

2 Xây mới TYT xã Điện Trung thị xã Điện 
Bàn  Bảng tính  4.198.720.000 G.2 

3 Cải tạo TYT phường Điện Nam Trung thị xã 
Điện Bàn  Bảng tính  1.833.398.000 G.3 

4 Cải tạo TYT phường Điện Dương thị xã 
Điện Bàn  Bảng tính  1.854.258.000 G.4 

5 Xây mới TYT xã Điện Phong thị xã Điện 
Bàn  Bảng tính  4.801.739.000 G.5 

6 Xây mới TYT xã Điện Hoà thị xã Điện Bàn  Bảng tính  2.756.783.000 G.6 

7 Xây mới TYT xã Bình Trị huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  3.706.400.000 G.7 

8 Xây mới TYT xã Bình Minh huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  4.226.566.000 G.8 

9 Xây mới TYT xã Bình Hải huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  4.366.250.000 G.9 

10 Xây mới TYT xã Bình An huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  3.656.200.000 G.10 

11 Xây mới TYT xã Bình Nguyên huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  2.492.600.000 G.11 
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STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

12 Cải tạo TYT xã Bình Định Bắc huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  3.075.300.000 G.12 

13 Cải tạo TYT xã Bình Quý huyện Thăng Bình  Bảng tính  1.879.900.000 G.13 

14 Cải tạo TYT xã Bình Phục huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  2.486.800.000 G.14 

15 Cải tạo TYT xã Bình Triều huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  2.628.585.000 G.15 

16 Cải tạo TYT xã Bình Đào huyện Thăng Bình  Bảng tính  3.546.286.000 G.16 

17 Cải tạo TYT xã Bình Giang huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  3.517.500.000 G.17 

18 Cải tạo TYT xã Bình Sa huyện Thăng Bình  Bảng tính  2.333.825.000 G.18 

19 Cải tạo TYT xã Bình Nam huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  1.647.580.000 G.19 

20 Cải tạo TYT xã Bình Trung huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  2.648.386.000 G.20 

21 Cải tạo TYT xã Bình Quế huyện Thăng Bình  Bảng tính  2.578.309.000 G.21 
22 Cải tạo TYT xã Bình Phú huyện Thăng Bình  Bảng tính  2.621.454.000 G.22 

23 Cải tạo TYT xã Bình Lãnh huyện Thăng 
Bình  Bảng tính  1.181.724.000 G.23 

24 Xây mới TYT xã Quế Xuân 2 huyện Quế 
Sơn  Bảng tính  5.142.583.000 G.24 

25 Cải tạo TYT xã Quế Minh huyện Quế Sơn  Bảng tính  2.014.150.000 G.25 
26 Cải tạo TYT xã Quế Phong huyện Quế Sơn  Bảng tính  1.446.000.000 G.26 

27 Cải tạo TYT xã Duy Trung huyện Duy 
Xuyên  Bảng tính  2.907.945.000 G.27 

28 Cải tạo TYT xã Duy Phước huyện Duy 
Xuyên  Bảng tính  3.393.708.000 G.28 

29 Cải tạo TYT xã Duy Thành huyện Duy 
Xuyên  Bảng tính  534.798.000 G.29 
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STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

30 Xây mới TYT Thị trấn Tân Bình huyện Hiệp 
Đức  Bảng tính  2.642.500.000 G.30 

31 Cải tạo TYT xã Sông Trà huyện Hiệp Đức  Bảng tính  1.971.828.000 G.31 
32 Cải tạo TYT xã Hiệp Thuận huyện Hiệp Đức  Bảng tính  2.886.536.000 G.32 
33 Cải tạo TYT xã Tam Thành huyện Phú Ninh  Bảng tính  2.779.000.000 G.33 
34 Xây mới TYT xã Đại Nghĩa huyện Đại Lộc  Bảng tính  2.571.650.000 G.34 
35 Cải tạo TYT xã Đại Thắng huyện Đại Lộc  Bảng tính  2.054.112.000 G.35 

36 Cải tạo Phòng khám đa khoa khu vực vùng A 
huyện Đại Lộc  Bảng tính  3.483.400.000 G.36 

37 Cải tạo TYT xã Đại Quang huyện Đại Lộc  Bảng tính  1.199.800.000 G.37 
38 Cải tạo TYT xã Kà Dăng huyện Đông Giang  Bảng tính  1.449.434.000 G.38 

39 Cải tạo TYT xã Mà Cooih huyện Đông 
Giang  Bảng tính  3.801.600.000 G.39 

40 Cải tạo TYT xã Arooi huyện Đông Giang  Bảng tính  1.849.199.000 G.40 
41 Cải tạo TYT xã Ating huyện Đông Giang  Bảng tính  1.247.262.000 G.41 

42 Cải tạo TYT xã Phước Công huyện Phước 
Sơn  Bảng tính  2.285.260.000 G.42 

43 Cải tạo TYT xã Trà Kót huyện Bắc Trà My  Bảng tính  1.471.340.000 G.43 
44 Cải tạo TYT xã Trà Đốc huyện Bắc Trà My  Bảng tính  2.570.500.000 G.44 
45 Cải tạo TYT xã Dang huyện Tây Giang  Bảng tính  1.827.741.000 G.45 

46 Cải tạo TYT phường Cẩm An thành phố Hội 
An  Bảng tính  1.147.229.000 G.46 

47 Cải tạo TYT phường Cửa Đại thành phố Hội 
An  Bảng tính  1.785.665.000 G.47 

48 Xây mới TYT phường Thanh Hà thành phố 
Hội An  Bảng tính  3.845.750.000 G.48 

49 Xây mới TYT xã Tam Anh Bắc huyện Núi 
Thành  Bảng tính  4.279.178.000 G.49 
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STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

50 Xây mới TYT xã Tam Mỹ Tây huyện Núi 
Thành  Bảng tính  4.597.867.000 G.50 

51 Cải tạo TYT xã Tam Xuân 2 huyện Núi 
Thành  Bảng tính  3.212.275.000 G.51 

52 Cải tạo TYT xã Tam Hòa huyện Núi Thành  Bảng tính  2.621.641.000 G.52 

53 Cải tạo TYT xã Tam Giang huyện Núi 
Thành  Bảng tính  1.854.850.000 G.53 

II CHI PHÍ THIẾT BỊ  Gtb.1+Gtb.2  24.561.623.000 GTB 
1 Thiết bị xây lắp  Bảng tính  5.802.599.000  Gtb.1  
2 Trang thiết bị y tế  Bảng tính  18.759.024.000  Gtb.2  

III CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN       1,947  %x(Gxd+Gtb)/1,1 2.987.440.000 GQLDA 
IV CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG  TV1+…+TV23 8.323.997.000 GTV 
1 Chi phí lập chủ trương đầu tư dự án  Bảng tính  115.064.000 TV1 
2 Chi phí lập báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxd + Gtb) x 0,463% 781.460.354 TV2 
3 Chi phí thẩm tra báo cáo nghiên cứu khả thi (Gxd + Gtb) x 0,083% 140.089.005 TV3 
4 Chi phí thiết kế bản vẽ thi công và dự toán       3.346.252.165 TV4 
- Công trình xây mới   Gxd x 2,194% 1.343.608.211   
- Công trình cải tạo    Gxd x 1,1 x 2,194% 2.002.643.954   
5 Chi phí thẩm tra thiết kế xây dựng   Gxd x 0,132% 190.371.000 TV5 
6 Chi phí thẩm tra dự toán   Gxd x 0,129% 186.044.000 TV6 

7 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói xây 
lắp   Gxd x 0,112% 161.527.000 TV7 

8 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thiết 
bị xây lắp   Gtb.1 x 0,333% 19.323.000 TV8 

9 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói thiết 
bị y tế   Gtb.2 x 0,333% 62.468.000 TV9 

10 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói tư 
vấn lập BCNCKT   TV2 x 0,816% 6.376.716 TV10 
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STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

11 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói tư 
vấn thiết kế bản vẽ thi công   TV4 x 0,581% 19.441.725 TV11 

12 Chi phí lập HSMT, đánh giá HSDT gói giám 
sát thi công   TV13 x 0,665% 16.802.821 TV12 

13 Chi phí giám sát thi công xây dựng   Gxd x 1,752% 2.526.740.000 TV13 
14 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị xây lắp   Gtb.1 x 0,706% 40.966.000 TV14 
15 Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị y tế   Gtb.2 x 0,706% 132.439.000 TV15 

16 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói xây 
lắp  Tối đa 50tr hoặc Gxd x 0,100% 50.000.000 TV16 

17 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói 
thiết bị xây lắp  Tối thiểu 2.000.000 hoặc 0,100%xGTb.1  2.000.000 TV17 

18 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói 
thiết bị y tế  Tối thiểu 2.000.000 hoặc 0,100%xGTb.2  18.759.000 TV18 

19 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói tư 
vấn lập BCNCKT  Tối thiểu 2.000.000 hoặc 0,100%xTV2  2.000.000 TV19 

20 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói tư 
vấn thiết kế bản vẽ thi công  Tối thiểu 2.000.000 hoặc 0,100%xTV4  3.346.252 TV20 

21 Phí thẩm định HSMT, kết quả LCNT gói 
giám sát thi công  Tối thiểu 2.000.000 hoặc 0,100%xTV4  2.526.740 TV21 

22 Lập Hồ sơ giấy phép môi trường  Tạm tính  400.000.000 TV22 
23 Chi phí thẩm định giá thiết bị  Tạm tính  100.000.000 TV23 
V CHI PHÍ KHÁC K1+….+K8 1.711.275.000 GK 
1 Chi phí bảo hiểm công trình   Gxd x 0,13% 187.486.000 K1 
2 Chi phí kiểm toán (TMĐT-Gdp) x1,1x 0,306% 611.954.000 K2 
3 Chi phí thẩm tra, phê duyệt quyết toán (TMĐT-Gdp) x 50% x 0,202% 183.623.000 K3 
4 Phí thẩm định thiết kế   Gxd/1,1 x 0,0790% 103.576.000 K4 
5 Phí thẩm định dự toán   Gxd/1,1 x 0,076% 99.643.000 K5 
6 Phí thẩm định dự án đầu tư TMĐT x 50% x 0,010% 10.200.000 K6 
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STT Hạng mục công trình Cách tính Chi phí xây dựng 
sau thuế 

Ký 
hiệu 

7 Chi phí thẩm định PCCC TMĐT x 0,005% 9.445.000 K7 
8 Chi phí kiểm tra công tác nghiệm thu TV13 x 20% 505.348.000 K8 

VI CHI PHÍ DỰ PHÒNG  Gdp1+Gdp2  22.195.354.000 GDP 
1 Dự phòng cho yếu tố khối lượng phát sinh 7,27  % x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)                                         13.208.878.000 GDP1 
2 Dự phòng cho yếu tố trượt giá 4,94  % x (Gxd+Gtb+Gqlda+Gtv+Gk)                                         8.986.476.000 GDP2 

  TỔNG MỨC ĐẦU TƯ (TMĐT)                 
Gxd+Gtb+Gpd+Gqlda+Gtv+Gk+Gdp               204.000.000.000 TMĐT 

 
 
 
 
 

 
 

 
  



STT Tên thiết bị Đơn vị Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Số 
lượng  Đơn giá  Thành tiền 

Bảng tên các phòng
 - Phòng chờ  - Kích thước: 100x400
 - Phòng sơ cứu, cấp cứu/ Phòng 
khám trước tiêm  - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo

 - Phòng tiêm  - Ưu điểm bền, dẻo, độ bóng cao
 - Phòng tư vấn, TT-GDSK  - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn
 - Phòng sinh
 - WC bệnh nhân
 - WC nhân viên
 - Phòng chứa rác
 - Phòng khám phụ khoa/ thai 
KHHGĐ
 - Phòng hành chính
 - Phòng trực, quầy dược, kho
 - Phòng xét nghiệm, tiệt trùng
 - Phòng y dược cổ truyền

 - Kích thước: 1200x1500

 - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo

 - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

 - Kích thước: 1200x1500
 - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo
 - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

3 Bảng sơ đồ tổ chức nhân sự Bảng 1 750.000         750.000             

750.000             

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ THIẾT BỊ
CÔNG TRÌNH:  TRẠM Y TẾ TUYẾN XÃ

1 bảng 13 100.000         1.300.000          

2 Bảng sơ đồ các phòng chức năng Bảng 1 750.000         



STT Tên thiết bị Đơn vị Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Số 
lượng  Đơn giá  Thành tiền 

 - Kích thước: 1200x1500
 - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo
 - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

Bảng biểu tuyên truyền  - Kích thước: 800x1000
 - Sức khỏe sinh sản  - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo

 - Các bệnh truyền nhiễm: sốt rét, 
HIV, …  - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

 - Kích thước: 400x600
 - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo
 - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

3.750.000          6 Khung ảnh các cây thuốc nam bảng 25 150.000         

5 bảng 7 350.000         2.450.000          

750.000             4 Bảng giá dịch vụ kỹ thuật bảng 1 750.000         



STT Tên thiết bị Đơn vị Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Số 
lượng  Đơn giá  Thành tiền 

 - Xuất xứ, bảo hành: Sản xuất tại Malaysia, lắp rạp tại VN, bảo h
 - Nguồn nước lọc:  Nước máy, nước thủy cục, nước m
 - Công suất làm nóng: 580W
 - Công suất làm lạnh: 90W
 - Nhiệt độ nóng > 85*C, nhiệt độ lạnh <19*C
 - Kích thước, trọng lượng máy: 
220x420x117(DxRXC). Trọng lượng: 15kg

 - Thời gian thay lõi lọc: 12-24 tháng (tùy loại)

 - Bao gồm 2 bảng, kích thước 330x460
 - Chất liệu mica chuyên dùng trong quảng cáo
 - Nội dung có thể in trực tiếp hoặc phun sơn

Tên sản phẩm:  BC MFZ4

  -  Loại sản phẩm: Thiết bị chữa cháy
  - Trọng lượng bình: 5kg
  - Thời gian phun hiệu quả: 9s
  - Trọng lượng trong bình: 4kg
  - Tầm phun xa: 5m

700.000             

8 Nội quy + tiêu lệnh PCCC bộ 1 80.000           80.000               

9 Bình chữa cháy dạng bột 
MFZL4

cái 2 350.000         

7 Máy lọc nước nóng lạnh Wapure 
RO bộ 1 12.300.000    12.300.000        



STT Tên thiết bị Đơn vị Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Số 
lượng  Đơn giá  Thành tiền 

 - Loại bình: Bình xách tay
 - Xuất xứ: China
 - Hãng sản xuất: SMAF
 - Chất chữa cháy: CO2
 - Khối lượng (kg): 2

Công suất tiêu thụ: 0.96 kW/h

Diện tích sử dụng: 15 - 20 m2
Chiều dài lắp đặt ống đồng: 15m
Chiều cao lắp đặt tối đa giữa cục nóng - lạnh: 12m
Công nghệ Inverter: Có
Bảo hành: 12 tháng
Sản xuất tại: Việt Nam
Thương hiệu: Nhật Bản
Thông số dàn lạnh
Kích thước dàn lạnh: 77cm x 28,5cm x 22,6cm
Khối lượng dàn lạnh: 8kg
Công suất làm lạnh≦ 12.000 BTU - 1,5HP
Thông số dàn nóng
Kích thước dàn nóng: 65,8cm x 55cm x 27,5cm
Khối lượng dàn nóng: 26kg
Gas sử dụng: R-32

27.200.000        

10 Bình chữa cháy CO2 MT3 Cái 2 450.000         900.000             

11 Máy ĐHKK 1 chiều lạnh 
1,5HP công nghệ Invester

cái 2 13.600.000    



STT Tên thiết bị Đơn vị Hình ảnh minh họa Thông số kỹ thuật Số 
lượng  Đơn giá  Thành tiền 

12 Hệ thống lọc nước phèn bộ
Lọc tổng đầu  nguồn WP248 cho  nước giếng – 
2 trụ 948+1 trụ lọc PP 20”   :   Sỏi + cát + than 
+ mangan + corosex

1 12.600.000    12.600.000        

 - Kích thước: 910 x 530 x 840 mm
- Công suất liên tục 6 / 6 KVA công suất tối đa 
là 6,5 / 6,5 KVA

14 Máy bơm nước N=1.5HP 1 3.500.000      3.500.000          

15 Máy bơm tăng áp 
(Q=0,5m3/H, H=15m) 1 2.500.000      2.500.000          

99.530.000        
9.953.000          

109.483.000      
5.802.599.000   

30.000.000        

TỔNG CỘNG:

TỔNG CỘNG CHO 1 TRẠM:
THUẾ VAT (10%)

TỔNG CỘNG CHO 53 TRẠM:

30.000.000    13 Máy phát điện dự phòng cái 1



STT TRẠM Y TẾ THÀNH TIỀN
Thị xã Điện Bàn

1 TYT xã Điện Thọ 102.297.000                       
2 TYT xã Điện Trung 160.189.000                       
3 TYT phường Điện Nam Trung                         147.503.000 
4 TYT phường Điện Dương 200.246.000                       
5 TYT xã Điện Phong 291.140.000                       
6 TYT xã Điện Hoà 142.265.000                       
7 TYT xã Điện Thắng Nam 127.602.000                       
8 TYT xã Điện Phước 110.500.000                       

Thăng Bình
9 TYT xã Bình Trị 500.488.000                       

10 TYT xã Bình Minh 455.850.000                       
11 TYT xã Bình Hải 446.048.000                       
12 TYT xã Bình An 555.917.000                       
13 TYT xã Bình Nguyên 270.408.000                       
14 TYT xã Bình Định Bắc 447.488.000                       
15 TYT xã Bình Quý 500.488.000                       
16 TYT xã Bình Phục 270.408.000                       
17 TYT xã Bình Triều 472.744.000                       
18 TYT xã Bình Đào 462.474.000                       
19 TYT xã Bình Giang 234.305.000                       
20 TYT xã Bình Sa 410.240.000                       
21 TYT xã Bình Nam 63.006.000                         
22 TYT xã Bình Trung 573.643.000                       
23 TYT xã Bình Quế 347.312.000                       
24 TYT xã Bình Phú 294.364.000                       
25 TYT xã Bình Lãnh 601.144.000                       

Duy Xuyên
26 TYT xã Duy Trung 309.661.000                       
27 TYT xã Duy Nghĩa 358.995.000                       
28 TYT xã Duy Phước 468.926.000                       
29 TYT xã Duy Thành 555.973.000                       

Phú Ninh
30 TYT xã Tam Thành                         204.062.000 

BẢNG TỔNG HỢP CHI PHÍ MUA SẮM THIẾT BỊ Y TẾ



STT TRẠM Y TẾ THÀNH TIỀN
Đại Lộc

31 TYT xã Đại Nghĩa 208.284.000                       
32 TYT xã Đại Thắng 252.474.000                       
33 TYT xã Đại Quang 176.162.000                       

Đông Giang
34 TYT xã Kà Dăng 82.638.000                         
35 TYT xã Ma Cooih 136.327.000                       
36 TYT xã Arooi 37.896.000                         
37 TYT xã Ating 175.873.000                       

Phước Sơn
38 TYT xã Phước Công 169.912.000                       

Bắc Trà My
39 TYT xã Trà Kot 198.768.000                       
40 TYT xã Trà Đốc 156.483.000                       

Tây Giang
41 TYT xã Dang 244.576.000                       
42 TYT xã Chơm 303.125.000                       
43 TYT xã A Nông 106.655.000                       
44 TYT xã A Vương 349.205.000                       

Hội An
45 TYT phường Cẩm An 69.614.000                         
46 TYT phường Cửa Đại 170.330.000                       
47 TYT phường Thanh Hà 271.355.000                       

Tiên Phước
48 TYT xã Tiên Mỹ 414.378.000                       
48 TYT xã Tiên Hiệp 120.453.000                       
49 TYT xã Tiên Phong 349.220.000                       
50 TYT xã Tiên Lộc 308.425.000                       
48 TYT xã Tiên Hà 165.814.000                       
51 TYT xã Tiên Cẩm 402.098.000                       
52 TYT xã Tiên Thọ 355.642.000                       
53 TYT xã Tiên Sơn 346.095.000                       
54 TYT xã Tiên Lãnh 426.038.000                       

Nông Sơn
55 TYT xã Quế Lộc 157.629.000                       
56 TYT xã Quế Trung 439.529.000                       



STT TRẠM Y TẾ THÀNH TIỀN
57 TYT xã Phước ninh 276.842.000                       
58 TYT xã Quế Lâm 354.479.000                       
59 TYT xã Sơn Viên 354.479.000                       

Nam Giang
60 TYT xã Đắc Pre 384.008.000                       
61 TYT xã Tà Pơ 391.109.000                       
62 TYT xã Đắc Tôi 317.423.000                       

TỔNG CỘNG 18.759.024.000                  


