
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 

Số: 1982 /TTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày   10    tháng  4  năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Quyết định chủ trương đầu tư  

Dự án: Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã 

 

Kính gửi: Hội đồng nhân dân tỉnh khóa IX 

 

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

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

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

Căn cứ Quyết định số 1706/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2019 của Thủ 

tướng Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 

2020;  

Căn cứ Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh về 

việc giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

UBND tỉnh kính trình HĐND tỉnh quyết định chủ trương đầu tư Dự án: Mua 

sắm trang thiết bị các trạm y tế xã, với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã. 

2. Dự án nhóm: C. 

3. Mục tiêu đầu tư: Tăng cường năng lực hoạt động của trạm y tế xã, đảm 

bảo thực hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân, quản lý hồ 

sơ sức khỏe, theo dõi quản lý và điều trị một số bệnh không lây nhiễm, giúp giảm 

tải cho các bệnh viện tuyến trên. 

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

Nam. 

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

6. Chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

7. Địa điểm thực hiện: Tại các huyện: Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên 

Phước, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Thăng 

Bình, Nam Giang, Đại Lộc. 

8. Tổng mức đầu tư dự kiến: 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn trăm 

triệu đồng). 

9. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

10. Quy mô và hình thức đầu tư  
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a) Quy mô đầu tư: Đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế cho 29 trạm y tế 

xã, gồm:  

- Bàn khám bệnh (115 cái);  

- Máy đo đường huyết (46 cái); 

- Máy đo huyết áp tự động loại bắp tay (29 cái);  

- Huyết áp kế (62 cái);  

- Ống nghe (44 cái);  

- Đèn khám bệnh để bàn (49 cái);  

- Cân sức khỏe có thước đo chiều cao (42 cái);  

- Máy siêu âm + máy in (22 bộ);  

- Máy khí dung (45 cái);  

- Máy hút dịch chạy điện (26 cái);  

- Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy (47 bộ);  

- Bóng bóp cấp cứu người lớn (22 cái) và bóng bóp cấp cứu trẻ em (19 cái);  

- Các bộ nẹp (42 bộ);  

- Xe đẩy + cáng tay (19 cái);  

- Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ (34 cái);  

- Bàn tiểu phẫu (15 cái) và bộ dụng cụ tiểu phẫu (22 bộ);  

- Máy súc rửa dạ dày (19 bộ);  

- Giá treo dịch truyền (54 cái);  

- Tủ đựng thuốc và dụng cụ (25 cái); 

- Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng (7 bộ);  

- Bộ khám ngũ quan (19 bộ);  

- Đèn khám treo trán, đèn clar (27 cái);  

- Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn (28 cái) và kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em (31 

cái);  

- Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn (30 cái) và kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em 

(31 cái);  

- Ghế máy răng (1 cái);  

- Bộ kìm nhổ răng trẻ em (12 cái) và Bộ kìm nhổ răng người lớn (11 cái);  

- Bẩy răng thẳng (7 cái);  

- Bẩy răng cong (7 cái);  

- Bộ lấy cao răng bằng tay (9 bộ);  

- Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản (3 bộ);  

- Kẹp lấy dị vật trong mắt (20 cái);  

- Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực (19 bộ);  

- Máy điện châm (69 cái);  

- Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng (29 cái);  

- Máy Doppler tim thai (26 cái); 

- Bàn đẻ và làm thủ thuật (15 cái);  

- Bàn khám phụ khoa (13 cái);  

- Bàn để dụng cụ (18 cái); 
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- Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh (11 cái);  

- Bộ dụng cụ khám thai (13 bộ);  

- Bộ dụng cụ khám phụ khoa (97 bộ);  

- Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung (12 bộ);  

- Bộ dụng cụ đỡ đẻ (9 bộ);  

- Bộ hồi sức trẻ sơ sinh (25 bộ);  

- Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn (11 bộ);  

- Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai (31 bộ);  

- Đèn điều trị vàng da (13 cái);  

- Đèn khám đặt sàn (đèn gù) (14 cái);  

- Cân trẻ sơ sinh (14 cái);  

- Kính hiển vi (3 cái);  

- Hộp vận chuyển bệnh phẩm (10 cái);  

- Tủ lạnh bảo quản thuốc (39 cái); 

- Đèn cực tím khử khuẩn, UV (26 cái); 

- Nồi hấp tiệt trùng (16 cái); 

- Tủ đựng vắcxin chuyên dụng (17 cái); 

- Giường bệnh (39 cái);  

- Tủ đầu giường (50 cái); 

- Ghế đẩu xoay thép không gỉ (114 cái);... 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

11. Thời gian thực hiện: Năm 2020-2021. 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

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

2. Báo cáo thẩm định nội bộ số 441/BC-SYT ngày 19/3/2020 của Sở Y tế; 

3. Báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư về kết quả thẩm định báo cáo đề xuất 

chủ trương đầu tư dự án. 

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

 

Kính trình Hội đồng nhân dân tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận:          

- Như trên; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: KHĐT, TC, Y tế; 

- Lưu VT, KTTH, KGVX, KTN.                                                   

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

 

Lê Trí Thanh 
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UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƢ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 172  /BC-SKHĐT Quảng Nam, ngày 01 tháng 4 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trƣơng đầu tƣ 

Dự án: Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã 

    

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam 
 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 470/TTr-SYT ngày 

23/03/2020 của Sở Y tế trình thẩm dịnh, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương 

đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã. Sau khi xem xét, Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo Đề xuất chủ trương đầu tư 

dự án: Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã, như sau: 

A. TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. HỒ SƠ TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH 

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

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

3. Báo cáo thẩm định nội bộ số 441/BC-SYT ngày 19/3/2020 của Sở Y tế. 

4. Báo cáo thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn số 170/BC-

SKHĐT ngày 31/03/2020 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

5. Các hồ sơ liên quan khác. 

II. CÁC CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỂ THẨM ĐỊNH 

1. Luật Đầu tư công ngày 18/6/2014; 

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

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

3. Các văn bản liên quan khác: 

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

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

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

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

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

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

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

tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

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

Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020. 

- Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

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

sách nhà nước năm 2020. 

III. TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH: 
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1. Đơn vị chủ trì thẩm định: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

2. Đơn vị phối hợp thẩm định: Không. 

3. Hình thức thẩm định: Đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định. 

B. Ý KIẾN THẨM ĐỊNH BÁO CÁO ĐỀ XUẤT: 

I. MÔ TẢ THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN: 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã. 

2. Dự án nhóm: C. 

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

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

5. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Tại các huyện: Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy 

Xuyên, Tiên Phước, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Điện 

Bàn, Thăng Bình, Nam Giang, Đại Lộc. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.400.000.000 đồng (Mười bốn tỷ, bốn 

trăm triệu đồng). 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

9. Thời gian đầu tư thực hiện dự án: Năm 2020 - 2021. 

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

Không tổ chức lấy ý kiến các đơn vị liên quan. 

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

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: Mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Quảng Nam bao 

gồm 18 Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố, trong đó có 04 Trung tâm Y tế 

huyện không có bệnh viện; 244 trạm y tế xã (TYT), phường, thị trấn, trong đó 

có 08 TYT xã được sáp nhập vào phòng khám đa khoa khu vực. Trong những 

năm qua, cùng với đà tăng trưởng, phát triển KT-XH của tỉnh, ngành y tế được 

quan tâm đầu tư xây dựng về cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế để thực hiện tốt 

việc chữa trị, phòng, chống dịch bệnh cho nhân dân; từng bước nâng cao chất 

lượng khám, chữa bệnh, tăng cường áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn đoán, điều 

trị để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. Trong đó 

mạng lưới các TYT xã có vai trò quan trọng trong công tác phòng, chống dịch 

bệnh, chữa trị ban đầu, đặc biệt đối với các khu vực nông thôn, miền núi, vùng 

sâu, vùng xa, vùng hải đảo - là những khu vực có điều kiện kinh tế - xã hội khó 

khăn, tỷ lệ người nghèo cao, khoảng cách đến bệnh viện tuyến huyện, tỉnh xa. 

Tuy nhiên, hiện nay các một số trạm y tế xã với các trang thiết bị được trang bị 

đã lâu, hầu hết là cũ và lạc hậu chưa đáp ứng được nhu cầu khám chuẩn đoán 

bệnh ban đầu cho nhân dân. Vì vậy việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho 

các trạm y tế cấp xã là cần thiết nhằm đảm bảo khả năng chẩn đoán bệnh, nâng 

cao hiệu quả điều trị, phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ngày 

càng cao cho nhân dân. Đồng thời góp phần giảm tải về công tác khám chữa 

bệnh cho các Trung tâm y tế, bệnh viện tuyến huyện, tỉnh. 

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

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

dự án Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo 

các quy định của nhà nước.  
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3. Sự phù hợp với các mục tiêu chiến lược; kế hoạch và quy hoạch phát 

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

Danh mục dự án đã được HĐND tỉnh thống nhất tại Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND ngày 17/12/2019; được UBND tỉnh giao nhiệm vụ triển khai thực hiện 

tại Quyết định số 4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2019. Danh mục thiết bị đầu tư 

phù hợp với Quyết định số 4389/QĐ-BYT ngày 11/7/2018 của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển 

khai Đề án cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của hủ 

tướng Chính phủ và Kế hoạch số 7624/KH-UBND ngày 24/12/2018 của UBND 

tỉnh về Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025.  

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

Dự án có tổng mức đầu tư 14.400.000.000 đồng, theo đó dự án thuộc nhóm 

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

5. Các nội dung đầu tư: 

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

nhà nước, bao gồm các nội dung: 

Đầu tư mua sắm các trang thiết bị y tế cho 29 trạm y tế xã, gồm: Bàn khám 

bệnh (115 cái); Máy đo đường huyết (46 cái); Máy đo huyết áp tự động loại bắp 

tay (29 cái); Huyết áp kế (62 cái); Ống nghe (44 cái); Đèn khám bệnh để bàn (49 

cái); Cân sức khỏe có thước đo chiều cao (42 cái); Máy siêu âm + máy in (22 

bộ); Máy khí dung (45 cái); Máy hút dịch chạy điện (26 cái); Bình ô xy + Bộ 

làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy (47 bộ); Bóng bóp cấp cứu người lớn (22 

cái); Bóng bóp cấp cứu trẻ em (19 cái); Các bộ nẹp (42 bộ); Xe đẩy + cáng tay 

(19 cái); Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ (34 cái); Bàn tiểu phẫu (15 cái); Bộ 

dụng cụ tiểu phẫu (22 bộ); Máy súc rửa dạ dày (19 bộ); Giá treo dịch truyền (54 

cái); Tủ đựng thuốc và dụng cụ (25 cái); Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng 

(7 bộ); Bộ khám ngũ quan (19 bộ); Đèn khám treo trán, đèn clar (27 cái); Kẹp 

lấy dị vật tai cho người lớn (28 cái); Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em (31 cái); Kẹp 

lấy dị vật mũi cho người lớn (30 cái); Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em (31 cái); 

Ghế máy răng (1 cái); Bộ kìm nhổ răng trẻ em (12 cái); Bộ kìm nhổ răng người 

lớn (11 cái); Bẩy răng thẳng (7 cái); Bẩy răng cong (7 cái); Bộ lấy cao răng bằng 

tay (9 bộ); Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản (3 bộ); Kẹp lấy dị vật trong mắt 

(20 cái); Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực (19 bộ); Máy điện châm (69 cái); 

Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng (29 cái); Máy Doppler tim thai (26 cái); Bàn 

đẻ và làm thủ thuật (15 cái); Bàn khám phụ khoa (13 cái); Bàn để dụng cụ (18 

cái); Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh (11 cái); Bộ dụng cụ khám thai (13 bộ); Bộ dụng 

cụ khám phụ khoa (97 bộ); Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung (12 bộ); Bộ dụng cụ 

đỡ đẻ (9 bộ); Bộ hồi sức trẻ sơ sinh (25 bộ); Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn 

(11 bộ); Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai (31 bộ); Đèn điều trị vàng da (13 cái); 

Đèn khám đặt sàn, đèn gù (14 cái); Cân trẻ sơ sinh (14 cái); Kính hiển vi (3 cái); 

Hộp vận chuyển bệnh phẩm (10 cái); Tủ lạnh bảo quản thuốc (39 cái); Đèn cực 

tím khử khuẩn, UV (26 cái); Nồi hấp tiệt trùng (16 cái); Tủ đựng vắcxin chuyên 

dụng (17 cái); Giường bệnh (39 cái); Tủ đầu giường (50 cái); Ghế đẩu xoay thép 
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không gỉ (114 cái);... 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư công. 

c) Phạm vi, địa điểm: Tại các huyện: Quế Sơn, Hiệp Đức, Duy Xuyên, Tiên 

Phước, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Trà My, Núi Thành, Điện Bàn, Thăng 

Bình, Nam Giang, Đại Lộc. 

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

sách tỉnh là phù hợp và đúng mục tiêu. Theo đó phần vốn ngân sách tỉnh dự kiến 

bố trí 14.400.000.000 đồng giai đoạn 2020-2021 theo Báo cáo thẩm định nguồn 

vốn và khả năng cân đối vốn số 170/BC-SKHĐT ngày 31/03/2020 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư là đảm bảo thời gian thực hiện theo nhóm dự án.  

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

thời gian tiến độ thực hiện dự án năm 2020 - 2021; qua xem xét các văn bản 

thẩm định nguồn vốn khả năng cân đối vốn, Sở Kế hoạch và Đầu tư thống nhất 

tiến độ thực hiện dự án 2020-2021. 

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

hiệu quả đầu tư về kinh tế - xã hội. 

6. Ý kiến của đơn vị thẩm định: 

Giá trị các thiết bị y tế trên cơ sở báo giá của 03 nhà cung cấp và dự toán 

các khoản chi phí tư vấn, chi phí khác. Việc khái toán tổng mức đầu tư trên cơ 

sở dự kiến, tổng mức đầu tư sẽ được chuẩn xác trong bước lập Báo cáo nghiên 

cứu khả thi trên cơ sở khối lượng, định mức đơn giá theo quy định hiện hành, 

đảm bảo không vượt tổng mức đầu tư được phê duyệt tại chủ trương đầu tư của 

cấp thẩm quyền. 

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

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

hiện hành. 

IV. KẾT LUẬN 

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

xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị các trạm y tế xã. Kính đề 

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

định chủ trương đầu tư theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế (đ/b); 

- Lưu: VT, TĐDA. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đặng Phong 



 1 

 



 UBND TỈNH QUẢNG NAM  

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

 

Số: 170 /BC-SKHĐT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Quảng Nam, ngày 31 tháng 3 năm 2020 

 

BÁO CÁO 

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

Dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã 

         

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

 

Sở Kế hoạch và Đầu tư nhận được Tờ trình số 442 TTr-S T n        /2020 

    Sở Y tế tỉnh Quảng Nam về việc đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năn   ân 

đối vốn dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã. Sau khi xem xét, 

tổng hợp ý kiến và kết quả thẩm định c    á   ơ qu n, tổ chức có liên quan; Sở Kế 

hoạ h v  Đầu tư đ  tổ  hứ  thẩm định n uồn vốn v   hả năn   ân đố  vốn đối vớ  

 ự án v  báo cáo kết quả thẩm định như s u:  

Phần thứ nhất 

TÀI LIỆU THẨM ĐỊNH VÀ TỔ CHỨC THẨM ĐỊNH 

I. Hồ sơ tài liệu thẩm định 

1. Tờ trình số 442 TTr-S T n                  Sở Y tế tỉnh Quảng Nam   

đề nghị thẩm định nguồn vốn và khả năn   ân đối vốn dự án: Mua sắm trang thiết 

bị y tế cho các trạm y tế xã.    

2. Báo  áo đề xuất ch  trươn  đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho 

các trạm y tế xã.  

3. Báo  áo  ết quả thẩm định n      số 441/BC-SYT n    19/3/2020     Sở 

Y tế tỉnh Quảng Nam.   

II. Các căn cứ pháp lý để thẩm định 

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

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

3. Nghị định số   6    5 NĐ-CP ngày 31/12/2015 c a Chính ph  về hướng 

dẫn thi hành m t số đ ều c a Luật Đầu tư  ôn . 

4. Nghị quyết số 36/NQ-HĐND n    17/12/2019 c   HĐND tỉnh Quảng 

Nam về kế hoạ h đầu tư  ôn  năm     . 

5. Quyết định số 4122 QĐ-UBND ngày 18/12/2019 c a UBND tỉnh về việc 

giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã h i và dự toán n ân sá h nh  nước 

năm     . 

6. Công văn số 822/STC-ĐT n     7  /2020 c a Sở Tài chính Quảng Nam 

tham gia ý kiến thẩm định nguồn vốn và khả năn   ân đối vốn đầu tư  ự án: Mua 

sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã.  
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III. Tổ chức thẩm định 

1. Đơn vị ch  trì thẩm định: Sở Kế hoạ h v  Đầu tư. 

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

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

415 SKHĐT-LĐVX ngày 23/3/2020 c a Sở Kế hoạ h v  Đầu tư. 

 

Phần thứ hai 

Ý KIẾN THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 

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

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã.   

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

3. Cấp quyết định ch  trươn  đầu tư  ự án: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

4. Cấp quyết định đầu tư  ự án: Sở Kế hoạ h v  Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên ch  đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam.     

6. Đị  đ ểm thực hiện dự án: Các trạm y tế x  trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mứ  đầu tư  ự án: 14.400.000.000 đồng. 

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

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

10. Thời gian thực hiện: Năm      - 2021. 

11. Hình thứ  đầu tư   a dự án: Nh  nước đầu tư. 

II. Tổng hợp ý kiến của đơn vị phối hợp (Côn  văn số 822/STC-ĐT n    

27/3/2020 c a Sở Tài chính) 

- Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã do Sở Y tế lập, dự 

kiến tổng mứ  đầu tư  4.400 triệu đồn , đầu tư tron  năm      số tiền 11.500 

triệu đồn , năm      số tiền 2.900 triệu đồng, từ nguồn ngân sách tỉnh. 

- Dự án này thực hiện theo qu  định c a Luật Đầu tư  ôn ,  hôn   ó  ấu 

phần xây dựn . Tu  nh ên,  á  văn  ản về chi phí quản lý dự án, tư vấn dự án c a 

B , n  nh trun  ươn   hôn  hướng dẫn cụ thể. 

 Trên  ơ sở kết quả cu c họp ngày 26/02/2020 về quyết toán chi phí quản lý 

dự án v  tư vấn cho dự án đầu tư  hôn   ó  ấu phần xây dựn   ùn  đại diện các 

ngành: VP UBND tỉnh, Sở Tài Chính, Sở Kế hoạ h v  Đầu tư..., Sở Tài Chính có 

Côn  văn 7 4 STC-ĐT n               áo  áo UBND tỉnh, tron  đó đề nghị 

UBND tỉnh giao Sở Kế hoạ h v  Đầu tư n h ên  ứu, th m mưu UBND tỉnh chỉ 

đạo nhằm thống nhất chung trong tổ chức thực hiện mua sắm tài sản trong dự án 

đầu tư  hôn   ó  ấu phần xây dựng ( văn  ản có gửi Sở Kế hoạ h v  Đầu tư ). Do 

đó, đề nghị Sở Kế hoạ h v  Đầu tư n h ên  ứu th m mưu UBND tỉnh. 

- Về nguồn vốn và khả năn   ố trí vốn: Tại Quyết định số 4122 QĐ-UBND 

ngày 18/12/2019 c a UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã h i và dự toán n ân sá h nh  nướ  năm     , n ân sá h tỉnh dự kiến bố trí 

11.500 triệu đồng cho dự án từ nguồn thu sử dụn  đất. 
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- Đề nghị Sở Kế hoạch v  Đầu tư kiểm tra, nghiên cứu th m mưu  ấp thẩm 

quyền về qu  mô đầu tư   a dự án để hoàn thành kế hoạch c a UBND tỉnh về triển 

 h   đề án đầu tư xâ   ựng và phát triển mạn  lưới y tế  ơ sở trong tình hình mới 

trên địa bàn tỉnh Quản  N m      đoạn 2019-2025.   

III. Ý kiến thẩm định của cơ quan thẩm định 

1. Về hồ sơ thẩm định, thôn  t n  ự án: Hồ sơ đề n hị thẩm định n uồn vốn 

v   hả năn   ân đố  vốn  ơ  ản đảm  ảo theo qu  định     Luật đầu tư  ôn  v  

N hị định   6    5 NĐ-C  n      /12/2015.  

2. Về nguồn vốn: Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã do 

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam đề xuất đầu tư đún  mụ  đí h, đún  đố  tượng theo Nghị 

quyết số 36/NQ-HĐND n    17/12/2019 c   HĐND tỉnh.   

3.  Mức vốn bố trí đối với nguồn ngân sách tỉnh: Sở Kế hoạ h v  Đầu tư sẽ 

th m mưu UBND tỉnh bố trí 14.400.000.000 đồng trong 02 năm,  ế hoạ h năm 

2020 ngân sách tỉnh bố trí 11.500.000.000 đồn , năm 2021 bố trí 2.900.000.000 

đồng. 

4. Qu  mô đầu tư: Qu  mô đầu tư   a dự án là phù hợp với khả năn   ân  

đối c a ngân sách tỉnh      đoạn 2020 - 2021.  

 III. Kết luận 

  Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã đ  đượ  HĐND tỉnh 

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

17/12/2019 c   HĐND tỉnh và bố trí kế hoạch vốn thực hiện từ năm      tại 

Quyết định số 4    QĐ-UBND ngày 18/12/2019 c a UBND tỉnh.    

 Mứ  vốn từ nguồn n ân sá h tỉnh  ố trí  ho  ự án phù hợp  hả năn   ân đố  

vốn     tỉnh tron       đoạn     -2021 với phân kỳ đầu tư  ụ thể như s u: Năm 

2020 bố trí 11.500.000.000 đồng và năm 2021 bố trí 2.900.000.000 đồng. Sở Kế 

hoạ h v  Đầu tư sẽ th m mưu UBND tỉnh bố trí kế hoạch vốn từ ngân sách tỉnh để 

triển khai dự án phù hợp với tiến đ  thực hiện dự án. 

Trên đâ  l  ý   ến thẩm định nguồn vốn và khả năn   ân đối vốn c a dự án 

Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã; Sở Kế hoạ h v  Đầu tư đề n hị 

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam ho n  hỉnh  á  th  tụ  đầu tư, tr ển khai thực hiện v  

qu ết toán  ự án đún  qu  định     Luật đầu tư  ôn  v   á  văn  ản pháp luật  ó 

liên quan./.  

Nơi nhận:      
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lưu: VT, LĐVX.(My) 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

                    

                     Đặng Phong 
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UBND TINH QUANG NAM CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
S TAI CHINH Dôc 1p — Tw do — Hanh phiIc  

So: U /STC-DT Quâng Nain, ngày .f tháng 3 nain 2020 

V!v: Tham gia kin thm di.nh 
nguôn von và khá nng cn dôi von 
Dir an Mua sam trang thiêt bi y té 
cho các tram y tê xä. 

KInh gO'i: SO' K hoach và Du tu. 

SO' Tài chInh Quàng Nam nhnthrçc COng van sO 415/SKHDT-LDVX 
ngày 23/3/2020 cña SO' Kê hoach và Dâu tu ye dé ngM thrn dnh ngun vn va 
khá nãng can dôi von Dr an Mua sam trang thiêt b y tê cho các. tram y t x; 
kern theo TO' trInh so 442/TTr-SYT cña SO' Y tê vó'i ni dung nhu trên. 

\/ vn d nay, SO' Tài chInh có lciên nhu sau: 

- D' an Mua sm trang thit b y t cho cac tram y t xã do SO Y t 1p, 

d kiên tOng rnrc dâu tix 14.400 trieu dông, dau tu trong nãm 2020 s tin 
11.500 triu dOng, nãrn 2021 so tiên 2.900 triêu dông, tr nguOn ngân sách tinh. 

Mic tiêu cña dr an nhäm dâu tu trang thiet bi, cho 29 tram  y tê xã, trong do 
uu tiên các xã mien nñi, dü diêu kin hoat dng theo nguyCn 1 y hc gia dInh dë 
dam háo viêc chärn soc sure khOe lien tiic, toàn diên, gán ket giüa chäm soc suire 
khOe tai nhà, cong dOng vói chàm soc suirc khOe tai tram y tê và tai  bnh vin, 
dàc bit dOi vói các bnh khOng lay nhiêm (nhu dái tháo dumg, tang huyêt ap), 
và bnh man tinh khác. 

Näm 2019, SO' Kê hoch và Dâu tu dã phê duyt báo cáo kinh tê k thut 
dâu ti.r Mua sam trang thiêt bj cho các tram y tê xâ ti Quyet di,nh so 88/QD-
SKHDT ngày 30/5/2019 dê dau tu cho 26 trrn y tê xã. Nay, SO' Y tê tai  báo cáo 

dê xuât chü truong dâu tu dC nghi, tiêp tiic dâu tu trang thiêt bj cho 29 tram  y të 
xà vói thai gian thirc hin 2020 - 202 1.Nhu vy, tiên d và sO luxgng các tram y 
tê xä dang thirc hin và dê nghi, trInh tiêp tic dâu tu là chua darn bOo hoàn thành 
Ke hoach sO 7624/K}ll-UBND ngày 28/12/2020 ciira UBND tinh ye triên khai dê 
an dâu tu xây dung và phát triên mng luOi y tê c sO' trong tInh hInh mO'i trên 
di,a bàn tinh Quàng Nam giai doan 2019 - 2025 (den nàm 2020 Co 80 tram y tO 
xay dirng mO hInh hoat dng theo nguyen l y hc gia dInh, dat  t 1 32,7%; dOn 

nàm 2025 có 122 tram y tê, dat  t' l 50% tram y tê xà triOn khai theo mô hmnh 
nay). Do do, dê nghi, SO' KO hoach và Dâu tu.r kiêm tra, nghiOn cuiru tham muu cap 
thm quyCn vO quy mô dâu tu cüa dir an dê hoàn thành k hoach dO ra. 

- Dix an nay thirc hin theo quy di,nh cüa Lu.t Dâu tu cOng, ithOng có câu 
phân xây drng. Tuy nhiên, các van bàn ye chi phI quàn 1 di an, tu van dur an 
cüa B, ngành trung uo'ng khOng huó'ng dn cii the. 

TrOn c sO' kêt qua cuc hpp ngày 26/02/2020 ye quyet toán chi phi quãn 1 
du an va tu van cho dir an dau tu không cO cau phân xây dirng cüng dai  din các 
ngOnh: VP UBND tinh, SO' Tài chInh, SO' Kê hoach và Dâu tu... , SO' Tài chinh. 



eó Cong van s 724/STC-DT ngày 20/3/2020 báo cáo UBND tinh, trong do d 
ng TJBND tinh giao S& K hoch và Dâu tu nghiên ciru, tham rnuu UBN]J tinh 
chi dao  nhrn thng nht chung trong to chrc thxc hin rnua sam tài san trong 
dr an dâu ti.r không có cau phân xay drng (van bàn có gi S Kê hoch va Dau 
tu). Do do, dê nghi. SO' Kê hoach và Dâu tLr nghien cü'u tharn rnuu UBND tinh. 

-V ngun vn và khâ näng b trI vn: 
Ti Quyt dnh s 4122/QD-LJBND ngày 18/12/2020 cüa UBND tinh 

Quàng Narn ye Giao chi tiêu kê hoch phát triên kinh tê - xä hi va D toán 
ngân sách nhà nu'O'c nãrn 2020, ngân sách tinh d kiên bO trI 11.500 triêu dng 
cho dir an nay tix nguôn thu sO' diing diát. 

Trén day là rnt s kiên tharn gia cña SO' Tài chInh, d nghi, SO' K 
hoch và Dâu tu' tong hçip./. 

Nyi izlzân: 
- Nhu trêfl; 
- SYtê4 
- BGD; 
- Lu'it: VT, DT. 

KT. GIAM DOC 
PHO GIAM DOC 
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SỞ Y TẾ 

     

        Số: 440/BC-SYT 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

  

BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ  

DỰ ÁN MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC TRẠM Y TẾ XÃ  

 

Kính gửi: HĐND tỉnh Quảng Nam. 

  

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

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

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

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

dựng; 

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

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

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

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

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

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

Căn cứ  Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính 

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

Căn cứ Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính sửa 

đổi, bổ sung một số điều của thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ 

Tài chính quy định về quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước; 

Căn cứ Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc phê duyệt Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình 

hình mới; 

Căn cứ Thông tư 33/2015/TT-BYT ngày 27/10/2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ của Trạm Y tế xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 07/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y 

tế Ban hành bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020; 

Căn cứ Thông tư 39/2017/TT-BYT ngày 18/10/2017 của Bộ Y tế về Quy định 

gói dịch vụ Y tế cơ bản cho tuyến Y tế cơ sở; 

Căn cứ Kế hoạch số 7624/KH-UBND ngày 24/12/2018 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Quảng Nam về Triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=2348/Q%C4%90-TTg&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-

2025; 

Căn cứ Hướng dẫn số 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ trưởng Bộ y 

tế về việc triển khai mô hình điểm tại Trạm Y tế xã giai đoạn 2018-2020; 

Căn cứ Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

Sở Y tế Quảng Nam kính trình HĐND tỉnh Quảng Nam Báo cáo đề xuất chủ 

trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã với các nội 

dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã. 

2. Dự án nhóm: C 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các TYT xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.400.000.000 đồng. 

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ, bốn trăm triệu đồng) 

8. Nguồn vốn đầu tư: Ngân sách tỉnh. 

 9. Tiến độ và phân kỳ đầu tư thực hiện dự án: 

Năm Nguồn vốn NSĐP 
Nguồn vốn 

khác 

- Năm 2020 11.500.000.000 0 

- Năm 2021 2.900.000.000 0 

Tổng cộng 14.400.000.000 0 

10. Thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

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

12. Hình thức quản lý dự án: Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

II. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA DỰ ÁN 

1. Sự cần thiết đầu tư: 

1.1. Tình hình kinh tế - xã hội (KT-XH) tại tỉnh Quảng Nam: 

Quảng Nam là một tỉnh thuộc vùng Duyên hải Nam Trung Bộ, Việt Nam, 

là vùng đất còn lưu giữ nhiều dấu tích của nền Văn hóa Chămpa. Tên gọi Quảng 

http://vi.wikipedia.org/wiki/Duy%C3%AAn_h%E1%BA%A3i_Nam_Trung_B%E1%BB%99
http://vi.wikipedia.org/wiki/Vi%E1%BB%87t_Nam
http://vi.wikipedia.org/w/index.php?title=V%C4%83n_h%C3%B3a_Ch%C4%83mpa&action=edit&redlink=1


Nam có nghĩa là "mở rộng về phương Nam". Quảng Nam nằm ở chính trung điểm 

đất nước theo trục Bắc - Nam, là nơi giao hòa của những sắc thái văn hóa giữa hai 

miền và giao lưu văn hóa với bên ngoài, điều này góp phần làm cho Quảng Nam 

giàu truyền thống văn hóa, độc đáo về bản sắc văn hóa. 

Quảng Nam nằm trong vùng kinh tế trọng điểm Miền Trung, có các tuyến 

đường Đông - Tây xuyên Á nối với Lào, Campuchia và Thái Lan, hình thành các 

điểm trung chuyển và sản xuất hàng hóa thuận lợi cho các thị trường trong khu vực 

Đông Dương và Đông Nam Á. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh năm 2019 (GRDP - giá so sánh 2010) ước 

đạt 60.788 tỷ đồng, tăng khoảng 3,81% so với năm 2018. 

Ngành công nghiệp tăng trưởng chậm (tăng 3,01%2), do nhập khẩu ô  tô 

tăng mạnh và nhiều sản phẩm ô tô với các mẫu xe có mẫu mã và giá hấp dẫn tạo áp 

lực cạnh tranh đối với ô tô do Công ty ô tô Trường Hải (THACO) sản xuất. Tăng 

trưởng giá trị sản xuất công nghiệp không đạt kế hoạch, dẫn đến tốc độ tăng trưởng 

kinh tế (GRDP) đã không đạt kế hoạch đề ra. 

Thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển (tăng khoảng 5,09%), tổng mức 

bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng hơn 55.600 tỷ đồng, đạt 101,35% kế hoạch và 

tăng 12,5% so với năm 2018. Tổng kim ngạch hàng hóa xuất nhập khẩu đạt 3.160 

triệu USD (tăng 20,24 %). Trong đó: tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.145 triệu 

USD tăng 17,87%, tăng chủ yếu của các mặt hàng sản phẩm giày dép, may mặc, 

chíp điện tử… Tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2.015 triệu USD tăng 21,9%, tăng 

chủ yếu của các mặt hàng nhập khẩu thường xuyên như linh kiện ô tô, máy móc 

thiết bị tạo tài sản cố định của các dự án đầu tư, nguyên phụ liệu sản xuất sen vòi, 

nguyên vật liệu sản xuất giày, nhựa đường, hàng may mặc3... 

Do tốc độ phát triển của ngành công nghiệp tăng trưởng chậm nên cơ cấu 

kinh tế khu vực nông nghiệp chiếm 12,62%, công nghiệp và xây dựng gần 33,96%, 

trong đó công nghiệp khoảng 27,63%; thương mại - dịch vụ chiếm 34,56%; thuế 

sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm gần 18,87%. GRDP bình quân đầu người hơn 66 

triệu đồng/người, tăng hơn 4 triệu đồng/người so với năm 2018. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 22.711 tỷ đồng/23.144 tỷ 

đồng, tỷ lệ 98,1%; trong đó thu nội địa dự kiến đạt 18.544 tỷ đồng, đạt 100% kế 

hoạch, thu xuất nhập khẩu 4.167 tỷ/4.600 tỷ đồng, đạt 90,6%. 

Tổng chi ngân sách địa phương HĐND tỉnh giao năm 2019 là 23.125  tỷ 

đồng, ước thực hiện là 32.577 tỷ đồng, đạt 140,9% dự toán. Chi trong cân đối ngân 

sách địa phương 23.053 tỷ đồng, đạt 115%, trong đó chi đầu tư phát triển 9.976 tỷ 

đồng, đạt 207%; chi thường xuyên 12.495 tỷ đồng, đạt 105%; chi chương trình 

mục tiêu 4.094 tỷ đồng, đạt 133% dự toán; chi chuyển nguồn sang năm sau 5.410 

tỷ đồng. 



1.2. Bối cảnh hệ thống y tế tại tỉnh Quảng Nam 

Mạng lưới y tế cơ sở tỉnh Quảng Nam bao gồm 18 Trung tâm Y tế huyện, 

thị xã, thành phố, trong đó có 04 Trung tâm Y tế huyện không có bệnh viện; 244 

TYT xã, phường, thị trấn, trong đó có 08 TYT xã được sáp nhập vào phòng khám 

đa khoa khu vực; cùng với đội ngũ y tế thôn bản trên toàn tỉnh. 

Trong những năm qua, UBND tỉnh đã chỉ đạo ngành y tế triển khai thực 

hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa 

bàn; triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế; từng bước nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh; đẩy mạnh thực hiện quy tắc ứng xử, nâng cao tinh 

thần thái độ phục vụ của cán bộ y tế, tăng cường áp dụng kỹ thuật mới trong chẩn 

đoán, điều trị để đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng cao của nhân dân. 

Năm 2019, ngành Y tế tiếp tục được đầu tư phát triển hạ tầng y tế, mở rộng 

qui mô giường bệnh, phát triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu, trong đó 

đáng chú ý là việc đầu tư nâng cấp và xây dựng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh như 

Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện đa khoa khu vực 

Quảng Nam, Bệnh viện đa khoa khu vực miền núi phía Bắc, Trung tâm y tế các 

huyện: Quế Sơn, Phước Sơn. Công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn 

thực phẩm được kiểm soát tốt nên hạn chế được các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy 

vậy, việc đầu tư, nâng cấp trang thiết bị chưa đáp ứng yêu cầu, chất lượng khám 

chữa bệnh ở một số cơ sở y tế vẫn chưa được nâng cao; tình trạng quá tải theo mùa 

vẫn còn diễn ra ở các bệnh viện trong tỉnh. Một số bệnh truyền nhiễm do thời tiết 

như bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị vẫn xảy ra, 

nhưng đa số đều được chữa trị kịp thời, không để xảy ra tử vong. 

Tại tuyến huyện, đến nay có trên 70% các Trung tâm Y tế được đầu tư cơ 

bản về cơ sở hạ tầng, cơ bản đảm bảo hoạt động trong công tác chăm sóc sức khỏe 

nhân dân. Về nhân lực, có 1.605 cán bộ y tế làm việc tại 19 đơn vị tuyến huyện, cơ 

cấu trình độ đại học và sau đại học có 495 người, đạt 30,8% (trong đó bác sĩ có 

380 người, đạt 23,6%, dược sĩ đại học 38 người, đạt 2,3%); cao đẳng, trung cấp y 

và dược có 895 người, đạt 55,7%; cán bộ chuyên môn khác còn lại đạt 13,5%. 

Danh mục kỹ thuật được thực hiện theo phân tuyến chất lượng ngày càng được cải 

thiện; số ít bệnh viện tuyến huyện được đầu tư phát triển một số kỹ thuật của tuyến 

trên (như phẫu thuật nội soi tiêu hóa, sản phụ khoa, kết hợp xương đơn giản,...). Tỷ 

lệ Danh mục kỹ thuật thực hiện theo phân tuyến tại tuyến huyện đạt ở mức 40 - 

70%. 

Tại tuyến xã, về nhân lực, có 1.205 cán bộ y tế làm việc; bình quân 05 cán 

bộ/TYT, trong đó có 90 bác sĩ biên chế công tác tại TYT; ngoài ra còn có 48 bác sĩ 

tăng cường luân phiên làm việc tại trạm (đạt 56,5% TYT có bác sỹ); 100% TYT có 

nữ hộ sinh hoặc y sĩ sản nhi; y sĩ y học cổ truyền 173 người, đạt 70,9%; dược sĩ 



120 người, đạt 49,1%. Có 187/244 xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, đạt 

76,6%; có khoảng 50% (125/244) TYT đã được đầu tư xây dựng nâng cấp. Đến 

nay, có 234/244 TYT đủ điều kiện thực hiện khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế  đạt 

95,9%. Có 85 TYT thực hiện dưới 70% danh mục kỹ thuật, đạt 34,8%; 149 TYT 

thực hiện trên 70% danh mục kỹ thuật, đạt 60,1%. 

Mạng lưới Y tế thôn bản được bao phủ gần như hầu hết các thôn bản, có 

1.666/1.724 thôn có Y tế thôn bản hoạt động, đạt 96,6%; tại một số thôn bản miền 

núi cao như huyện Nam Trà My, huyện Tây Giang do đặc điểm dân cư là người 

dân tộc thiểu số, địa hình phức tạp, đi lại khó khăn, do vậy có nơi bố trí 02 - 03 

nhân viên Y tế thôn bản hoạt động; gần đây Y tế thôn bản tại một số phường, thị 

trấn có xu hướng bỏ việc do bị cắt giảm kinh phí hỗ trợ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, mạng lưới Y tế cơ sở còn những khó 

khăn, tồn tại như sau: 

Tại tuyến huyện, việc triển khai các dịch vụ kỹ thuật theo phân tuyến rất  

hạn chế là do đội ngũ bác sĩ có trình độ chuyên môn cao còn ít (123/359), một số 

lĩnh vực chưa được đào tạo đầy đủ gồm các chuyên ngành như ngoại, sản, nhi, 

chẩn đoán hình ảnh; gần 40% các Trung tâm Y tế huyện đã xuống cấp, một số 

huyện quy mô giường bệnh tăng nên cần có nhu cầu đầu tư, nâng cấp, mở rộng cơ 

sở hạ tầng. Trang thiết bị y tế đầu tư cho tuyến huyện chưa được đồng bộ, hiện đại, 

chủ yếu nhóm trang thiết bị thiết yếu, cơ bản nên cần phải được tiếp tục đầu tư 

thêm. Công tác đào tạo nâng cao trình độ, đào tạo chuyên ngành, đào tạo ê kíp 

chuyên môn sâu, đào tạo lại chưa được quan tâm đúng mức. 

Tại tuyến xã, mới đảm bảo 56,5% bác sĩ làm việc tại TYT (có 138 bác sỹ 

làm việc tại TYT xã), cơ cấu đội ngũ chưa đảm bảo, chất lượng hoạt động còn hạn 

chế, dịch vụ kỹ thuật còn mức độ thấp, nhất là tại các xã miền núi, vùng khó khăn 

và đặc biệt khó khăn; trên 50% TYT xã xuống cấp, trang thiết bị còn thiếu, chủ yếu 

tại các xã miền núi, xã có bác sĩ làm việc (như máy siêu âm, máy điện tim,bộ khám 

sản phụ khoa, bộ khám ngũ quan,...). 

Số lượng và chất lượng nhân viên Y tế thôn bản, cũng như việc tổ chức đội 

ngũ cô đỡ thôn bản gặp nhiều khó khăn do chế độ chính sách chưa được quan tâm. 

Tại 06 huyện miền núi cao chưa có đội ngũ cô đỡ thôn bản; đội ngũ cộng tác viên 

chương trình còn chồng chéo, cần sắp xếp, tinh gọn lại đội ngũ này tại các thôn, 

bản phù hợp theo chủ trương của Chính phủ và Bộ Y tế.  

1.3. Vai trò của TYT xã trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân: 

- Từ năm 1982 đến nay, ngành Y tế đã và đang triển khai các nội dung cụ 

thể trong Tuyên ngôn Alma-Ata về chăm sóc sức khỏe ban đầu, trong đó có 8 nội 

dung là: (1) Giáo dục sức khỏe, (2) Dinh dưỡng và cung ứng thực phẩm, (3) Bảo 



vệ BMTE và KHHGĐ, (4) Cung cấp nước sạch và vệ sinh môi trường, (5) Tiêm 

chủng mở rộng, (6) Chữa bệnh tật và xử trí vết thương thông thường, (7) Phòng 

chống các bệnh, dịch lưu hành ở địa phương, (8) Cung cấp thuốc thiết yếu; ngoài 

ra còn thêm 02 nhiệm vụ quan trọng là: (9) Quản lý sức khỏe các đối tượng ưu tiên 

và (10) Củng cố mạng lưới YTCS.  

- Vai trò của TYT xã: 

+ Mạng lưới các TYT xã có vai trò quan trọng trong việc chăm sóc sức khỏe 

ban đầu cho nhân dân. Các nhiệm vụ của y tế thôn, bản, TYT xã, phường, thị trấn 

chính là các nội dung hoạt động chăm sóc sức khỏe ban đầu. Các TYT xã là tuyến 

điều trị gần dân nhất nên đóng vai trò hết sức quan trọng trong việc tiếp cận dịch 

vụ y tế, gắn chặt với việc khám chữa bệnh cho nhân dân khu vực nông thôn, miền 

núi, vùng sâu, vùng xa, hải đảo - là những khu vực do điều kiện kinh tế - xã hội có 

khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, khoảng cách đến bệnh viện tuyến tỉnh, Trung 

ương xa. 

  TYT xã đóng một vai trò rất lớn trong việc chăm sóc và bảo vệ sức khỏe 

nhân dân tại địa phương. TYT xã là nơi gần dân, giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, 

cấp cứu chữa bệnh ban đầu sớm kịp thời cho người dân. TYT xã là tuyến trước, 

tuyến đầu trong việc khám chữa bệnh tại địa phương. Thực hiện công tác truyền 

thông về những kiến thức có liên quan về sức khỏe, liên quan về phòng chống dịch 

bệnh. TYT xã hoạt động tốt sẽ làm giảm áp lực quá tải bệnh nhân cho tuyến trên. 

Giảm bớt chi phi phí điều trị bệnh cho bệnh nhân vì khi bệnh nhân chuyển lên 

tuyến trên sẽ tốn kém rất nhiều về chi phí đi lại, ăn ở của bệnh nhân và người theo 

chăm sóc người bệnh. 

+ Trong thời gian vừa qua, chế độ, chính sách và phương thức hoạt động của 

các TYT xã đã bước đầu được đổi mới, cụ thể:         

• Y tế thôn, bản: đã xác định cụ thể chức năng, nhiệm vụ nên đã nâng 

cao vai trò, hoạt động của nhân viên y tế thôn bản, cô đỡ thôn, bản trong tuyên 

truyền công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, thăm khám, đỡ đẻ cho phụ nữ dân tộc 

ở vùng khó khăn, đặc biệt khó khăn. Nhân viên y tế thôn, bản, cô đỡ thôn bản đã 

được hưởng phụ cấp với mức 0,3 hoặc 0,5 mức lương tối thiểu;  

• TYT xã: nhiều TYT xã, phường đã đổi mới hoạt động, làm tốt công 

tác chăm sóc sức khỏe ban đầu, đã có khoảng 80% số xã đủ điều kiện và thực hiện 

khám chữa bệnh BHYT, 41% người có thẻ BHYT đã đăng ký khám chữa bệnh 

TYT xã. Một số TYT xã đã triển khai thí điểm thực hiện quản lý một số bệnh mạn 

tính như hen, tăng huyết áp, đái tháo đường tại cộng đồng, góp phần giảm tải cho 

tuyến trên, hầu hết các hoạt động của các dự án, chương trình mục tiêu quốc gia 

(CTMTQG) thuộc lĩnh vực y tế - dân số được triển khai ngay tại TYT xã.  



• Bệnh viện, TTYT huyện: do được đầu tư từ ngân sách, trái phiếu 

Chính phủ, ODA nên số lượng các dịch vụ thực hiện theo phân tuyến kỹ thuật 

ngày càng tăng, ngoài ra một số bệnh viện còn thực hiện được một số kỹ thuật của 

tuyến trên, thực hiện luân phiên cán bộ về TYT xã theo định kỳ 2-3 ngày/tuần, góp 

phần tăng khả năng tiếp cận DVYT của người dân, có khoảng 43% số thẻ đăng ký 

KCB ban đầu tại bệnh viện/TTYT huyện.  

Đối với tỉnh Quảng Nam, chủ trương, chính sách của tỉnh Quảng Nam về 

phát triển y tế cơ sở: 

- Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXI, nhiệm 

kỳ 2015 - 2020: Đến năm 2020, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ 

cân dưới 10%. Phấn đấu đạt 9 bác sĩ và 31,5 giường bệnh/vạn dân. Tuổi thọ bình 

quân đạt 75 tuổi. Có 50% số xã đạt chuẩn nông thôn mới.  

- Nghị quyết số 177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016 - 2020: Tỷ lệ trẻ em 

dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể nhẹ cân dưới 10%, suy dinh dưỡng thể thấp còi 

dưới 22%. Phấn đấu 9 Bác sỹ, 31,5 giường bệnh/vạn dân. Tuổi thọ bình quân đạt 

75 tuổi. 

- Kế hoạch số 138-KH/TU ngày 27/12/2018 của Tỉnh ủy Quảng Nam thực 

hiện các Nghị quyết tại Hội nghị lần thứ 6 BCH Trung ương khóa XXI về tăng 

cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân về công tác dân 

số trong tình hình mới. Trong đó, mục tiêu cụ thể đến năm 2025 là: 

+ Tuổi thọ trung bình 75 tuổi, số năm sống khỏe đạt tối thiểu 67 năm; 

+ Tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đạt tối thiểu 95% với 12 loại vắc xin.  

+ Tỷ lệ suy dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 05 tuổi dưới 24% 

+ 98% dân số được quản lý sức khỏe, 95% TYT xã, phường, thị trấn thực 

hiện dự phòng, quản lý, điều trị một số bệnh không lây nhiễm. 

+ Đạt 37 giường bệnh viện, 10 bác sỹ, 1,5 dược sỹ đại học, 25 điều dưỡng 

viên trên vạn dân. Tỷ lệ giường bệnh tư nhân đạt 16%. 

+ Tỷ lệ hài lòng của người dân với dịch vụ đạt trên 80%. 

- UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 3427/QĐ-UBND ngày 13/11/2018 

của UBND tỉnh về ban hành Đề án kiện toàn hệ thống tổ chức y tế tỉnh Quảng 

Nam: bố trí nhân lực làm việc tại TTYT huyện và TYT xã đảm bảo số lượng, nâng 

cao chất lượng, đảm bảo cơ cấu nhân lực tại TYT phù hợp với nhu cầu và điều 

kiện thực tế ở địa phương.  

- UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 7624/KH-UBND ngày 28/12/2018 

triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở trong tình 



hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-2025, trong đó mục tiêu đến 

năm 2020: 

+ 100% TYT xã triển khai thực hiện khám, chữa bệnh, đủ điều kiện khám, 

chữa bệnh BHYT. Trong đó, 95% TYT thực hiện được tối thiểu 80% danh mục gói 

dịch vụ y tế cơ bản tuyến xã. 

+ Trên 80% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

+ 100% TYT ở miền núi, vùng kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn được đầu 

tư naag cấp đạt chuẩn về cơ sở vật chất. 

+ 90% dân số toàn tỉnh được lập hồ sơ quan lý và theo dõi sức khỏe  

Mục tiêu đến năm 2025:  

+ 100% TYT xã triển khai khám, chữa bệnh thực hiện được tối thiểu 90% 

danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản tuyến xã. 

+ 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

+ 100% TYT trong toàn tỉnh được đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất. 

+ 100% dân số toàn tỉnh được lập hồ sơ quan lý và theo dõi sức khỏe  

Bên cạnh đó, địa phương đã có những chỉ đạo: 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả mô hình TTYT huyện đa chức năng bắt 

đầu từ năm 2019 theo quy định tại Thông tư số 37/2016/TT-BYT ngày 25/10/2016 

của Bộ Y tế,  

- Rà soát, đánh giá lại để có cơ chế hoạt động, đầu tư phù hợp với chức năng 

nhiệm vụ của các TYT xã theo vùng theo Quyết định số 4667/QĐ-BYT ngày 

07/11/2014 của Bộ Y tế (Quảng Nam có vùng 1: 60 TYT, vùng 2: 95 TYT, vùng 

3: 89 TYT). Quan tâm đầu tư để nhóm xã miền núi, vùng khó khăn đạt Bộ tiêu chí 

quốc gia về y tế xã, góp phần thực hiện mục tiêu đề ra. 

1.4. Sự cần thiết đầu tư: 

 Quảng Nam là tỉnh có dân số đông, địa hình phức tạp, rộng lớn, nhiều địa 

phương giao thông đi lại khó khăn, mạng lưới y tế cơ sở, trong đó có y tế tuyến 

xã là nơi thực hiện các kỹ thuật điều trị và chăm sóc cơ bản, mang tính đa khoa 

và là tuyến gần dân nhất bên cạnh hệ thống y tế tư nhân, đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, gắn với việc khám 

chữa bệnh cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biển 

đảo là những khu vực khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, khoảng cách đến bệnh 

viện tuyến trên xa. Việc phát triển y tế cơ sở là một trong các giải pháp giảm quá 

tải bệnh viện, tạo niềm tin cho người dân vào y tế cơ sở, từ đó có cơ hội phát hiện 

sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị. Đồng thời, đầu tư 

các Trạm Y tế xã là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Vì vậy, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã nhằm phát 

triển hệ thống y tế cơ sở tại tỉnh Quảng Nam là hết sức cần thiết. 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=37/2016/TT-BYT&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1


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

2.1. Mục tiêu: 

a) Mục tiêu tổng quát: 

Tăng cường năng lực cho các TYT xã 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. 

b) Mục tiêu cụ thể: 

- Đầu tư trang thiết bị cho 29 TYT xã, trong đó ưu tiên các xã miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, xã hải đảo, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn để 

các TYT xã này có đủ điều kiện hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện 

các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý 

và điều trị một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, 

hen phế quản, chăm sóc giảm nhẹ người bệnh ung thư và một số bệnh mạn tính 

khác. 

- Tăng cường năng lực hoạt động của TYT xã để thực hiện toàn diện nhiệm 

vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, trong 

đó bao gồm các nhiệm vụ: 

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn công tác phòng 

bệnh với khám, chữa bệnh và truyền thông, nâng cao sức khỏe.  

+ Khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật và cung cấp gói dịch vụ y 

tế cơ bản, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, quản lý hồ sơ sức khỏe, quản 

lý theo dõi và điều trị một số bệnh không lây nhiễm (cao huyết áp, tiểu đường, ung 

thư, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…). 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe, kết nối và trao đổi 

thông tin giữa các cơ sở y tế.  

Các mục tiêu trên sẽ tạo cho các TYT xã có cơ sở vật chất tốt, có trang thiết 

bị đầy đủ để hoạt động, có nguồn nhân lực được đào tạo tốt, có những chính sách 

phù hợp để giải phóng năng lực tạo cho các TYT xã hoạt động tốt hơn, có hiệu quả 

hơn; từng bước lồng ghép hoạt động y học gia đình để phục vụ nhân dân trong xã. 

Đồng thời góp phần thúc đẩy các TYT xã đạt được các mục tiêu của Kế hoạch  

7624/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam thực 

hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong tình hình 

mới với mục tiêu đến năm 2025 của tỉnh Quảng Nam là 100% TYT xã triển khai 

khám, chữa bệnh, thực hiện tối tiểu 90% danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản của 

tuyến xã, 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, 100% dân số toàn tỉnh được 



lập hồ sơ quản lý và theo dõi sức khỏe. 

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

a) Địa điểm và phạm vi đầu tư: 

a1) Đầu tư trang thiết bị y tế cho các TYT xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 

được lựa chọn với các tiêu chí như sau:  

- Tiêu chí về định hướng phát triển TYT tuyến xã hoạt động theo nguyên lý 

Y học gia đình giai đoạn 2019 – 2020: Các TYT xã được lựa chọn thuộc danh mục 

80 TYT xã đảm bảo đủ tiêu chuẩn để tổ chức triển khai mô hình TYT tuyến xã 

hoạt động theo Nguyên lý Y học gia đình theo Kế hoạch 7624/KH-UBND ngày 28 

tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam và không thuộc đối tượng được 

đầu tư từ các dự án khác. 

- Tiêu chí về địa bàn, vùng miền: Hầu hết các TYT được lựa chọn đều thuộc 

vùng khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hải đảo, vùng có nhiều đồng bào 

dân tộc thiểu số sinh sống vùng hay bị thiên tai, bão lụt. 

- Tiêu chí về nhân lực: Đây là một trong những tiêu chí ưu tiên để lựa chọn 

các TYT đưa vào đề nghị trang bị các thiết bị y tế. Các TYT xã được lựa chọn hầu 

hết có đủ nguồn nhân lực như Bác sỹ (kể cả tại chỗ hoặc tăng cường), y sỹ, nữ hộ 

sinh, điều dưỡng, y sỹ y học cổ truyền ... với định hướng sau khi đầu tư có thể triển 

khai được ngay các TYT xã hoạt động theo nguyên lý y học gia đình theo hướng 

dẫn của Bộ Y tế. 

+ Tiêu chí về hoạt động: đảm bảo các TYT xã sau khi được đầu tư sẽ hoạt 

động theo nguyên lý y học gia đình, tuân thủ theo các hướng dẫn của các chương 

trình, đề án, hướng dẫn của Bộ Y tế và nằm trong kế hoạch chung của tỉnh, cụ thể 

như sau: 

+ Thực hiện Chương trình hành động số 1379/Ctr-BYT ngày 19/12/2017 

của Bô Y tế triển khai thực hiện Đề án Xây dựng và Phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

theo Quyết định 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ thể 

hiện qua các hoạt động về chuyên môn như thông tin, giáo dục, truyền thông, lập 

và quản lý hồ sơ sức khỏe, thực hiện các hoạt động về dân số, công tác phòng 

chống dịch bệnh, khám chữa bệnh và công tác y học cổ truyền bên cạnh việc củng 

cố, hoàn thiện bộ máy tổ chức và nhân lực. 

+ Thực hiện Hướng dẫn 1383/HD-BYT ngày 19/12/2017 của Bộ Y tế về 

triển khai mô hình điểm tại 26 TYT xã giai đoạn 2018-2020 cụ thể ở các nội dung 

về chuyên môn như tuyền thông giáo dục sức khỏe, bảo vệ nâng cao sức khỏe nhân 

dân gắn với chăm sóc sức khỏe ban đầu, nguyên lý y học gia đình, lập hồ sơ sức 

khỏe cá nhân, phòng chống dịch bệnh, dân số và chăm sóc sức khỏe bà mẹ trẻ em, 

về khám chữa bệnh, về y học cổ truyền, quản lý dược vắc xin cũng như vấn đề tài 

chính của y tế xã. 



+ Thực hiện Kế hoạch số 7624/KH-UBND ngày 28/12/2018 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai thực hiện Đề án xây dựng và phát triển mạng 

lưới y tế cơ sở trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2019-

2025.  

- Tiêu chí về độ bao phủ phục vụ cho nhiều người dân trong xã hoặc trong 

vùng cũng là một trong các tiêu chí hàng đầu khi lựa chọn. Tất cả các TYT được 

lựa chọn có số bệnh nhân đến khám chữa bệnh hàng ngày đạt khoảng 30-50 bệnh 

nhân. 

Đối với tỉnh Quảng Nam, các TYT xã được lựa chọn đưa vào danh mục đề 

nghị đầu tư khi đáp ứng sự hài hòa giữa các tiêu chí về nhân lực, độ bao phủ phục 

vụ cho người dân và thực trạng cơ sở vật chất của các TYT thuộc các vùng, khu 

vực địa lý đáp ứng yêu cầu dự án. Đặc biệt, các TYT được lựa chọn sẽ đáp ứng 

được các yêu cầu về lộ trình xây dựng để đạt chuẩn Quốc gia về y tế xã theo Kế 

hoạch của tỉnh Quảng Nam. 

a2) Danh sách các trạm y tế xã được đầu tư: 

STT TÊN TRẠM Y TẾ XÃ VÙNG HUYỆN 

1.  Quế An 2 

Quế Sơn 

2.  Quế Mỹ 2 

3.  Quế Xuân 1 2 

4.  Quế Châu 1 

5.  Quế Phong 3 

6.  Quế Thọ 2 

Hiệp Đức 7.  Tân Bình 2 

8.  Hiệp Hòa 3 

9.  Duy Phú 3 Duy Xuyên 

10.  Tiên Thọ 2 

Tiên Phước 11.  Tiên Sơn 3 

12.  Tiên Lãnh 3 

13.  Phước Năng 3 

Phước Sơn 

14.  Phước Hòa 3 

15.  Phước Kim 3 

16.  Phước Thành 3 

17.  Phước Lộc 3 

18.  Phước Chánh 3 

19.  Phước Xuân 3 

20.  Sông Kôn 3 
Đông Giang 

21.  Xã Tư 3 

22.  Trà Tập 3 Nam Trà My 

23.  Tam Thạnh 3 Núi Thành 

24.  Điện Nam Bắc 1 Điện Bàn 

25.  Bình Quế 2 Thăng Bình 



STT TÊN TRẠM Y TẾ XÃ VÙNG HUYỆN 

26.  Bình Phú 2 

27.  Zuôih 3 
Nam Giang 

28.  Cà Dy 3 

29.  Đại Minh 2 Đại Lộc 

b) Quy mô đầu tư: 

Đầu tư các thiết bị y tế phù hợp với quy định của Bộ Y tế, phù hợp với năng 

lực và nhu cầu sử dụng của các trạm y tế xã, danh mục cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành Tiền 

1 Bàn khám bệnh Cái 115 4.100.000 471.500.000 

2 Máy đo đường huyết Cái 46 1.380.000 63.480.000 

3 
Máy đo huyết áp tự động (loại 

bắp tay) 
Cái 29 1.330.000 38.570.000 

4 Huyết áp kế Cái 62 510.000 31.620.000 

5 Ống nghe Cái 44 180.000 7.920.000 

6 Đèn khám bệnh để bàn Cái 49 680.000 33.320.000 

7 
Cân sức khỏe có thước đo chiều 

cao 
Cái 42 2.100.000 88.200.000 

8 Máy siêu âm + máy in  Bộ 22 225.000.000 4.950.000.000 

9 Máy khí dung Cái 45 1.550.000 69.750.000 

10 Máy hút dịch chạy điện Cái 26 7.550.000 196.300.000 

11 
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng 

hồ + Mask thở ô xy 
Bộ 47 7.550.000 354.850.000 

12 Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 22 520.000 11.440.000 

13 Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 19 510.000 9.690.000 

14 Các bộ nẹp Bộ 42 190.000 7.980.000 

15 Xe đẩy + cáng tay Cái 19 9.850.000 187.150.000 

16 
Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng 

cụ 
Cái 34 2.250.000 76.500.000 

17 Bàn tiểu phẫu Cái 15 4.450.000 66.750.000 

18 Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 22 3.530.000 77.660.000 

19 Máy súc rửa dạ dày Bộ 19 9.850.000 187.150.000 

20 Giá treo dịch truyền Cái 54 495.000 26.730.000 

21 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 25 6.650.000 166.250.000 

22 
Bộ ghế khám và điều trị Tai-

Mũi-Họng 
Bộ 7 136.800.000 957.600.000 

23 Bộ khám ngũ quan Bộ 19 6.770.000 128.630.000 

24 Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 27 8.720.000 235.440.000 

25 Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 28 2.620.000 73.360.000 



STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành Tiền 

26 Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 31 2.580.000 79.980.000 

27 Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 30 1.550.000 46.500.000 

28 Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 31 1.480.000 45.880.000 

29 Ghế máy răng Cái 1 85.000.000 85.000.000 

30 Bộ kìm nhổ răng trẻ em Cái 12 4.150.000 49.800.000 

31 Bộ kìm nhổ răng người lớn Cái 11 5.850.000 64.350.000 

32 Bẩy răng thẳng Cái 7 240.000 1.680.000 

33 Bẩy răng cong Cái 7 240.000 1.680.000 

34 Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ 9 450.000 4.050.000 

35 
Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn 

giản 
Bộ 3 550.000 1.650.000 

36 Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 20 450.000 9.000.000 

37 
Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị 

lực 
Bộ 19 11.500.000 218.500.000 

38 Máy điện châm Cái 69 2.660.000 183.540.000 

39 
Máy điều trị vật lý trị liệu đa 

năng 
Cái 29 5.200.000 150.800.000 

40 Máy Doppler tim thai Cái 26 18.000.000 468.000.000 

41 Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 15 8.850.000 132.750.000 

42 Bàn khám phụ khoa Cái 13 7.920.000 102.960.000 

43 Bàn để dụng cụ Cái 18 4.600.000 82.800.000 

44 Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 11 4.200.000 46.200.000 

45 Bộ dụng cụ khám thai Bộ 13 5.600.000 72.800.000 

46 Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 97 4.200.000 407.400.000 

47 Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 12 3.650.000 43.800.000 

48 Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 9 5.950.000 53.550.000 

49 Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 25 13.800.000 345.000.000 

50 
Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh 

môn 
Bộ 11 3.950.000 43.450.000 

51 Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 31 5.650.000 175.150.000 

52 Đèn điều trị vàng da Cái 13 36.220.000 470.860.000 

53 Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 14 980.000 13.720.000 

54 Cân trẻ sơ sinh Cái 14 890.000 12.460.000 

55 Kính hiển vi Cái 3 27.820.000 83.460.000 

56 Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 10 6.090.000 60.900.000 

57 Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 39 10.000.000 390.000.000 

58 Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 26 1.820.000 47.320.000 

59 Nồi hấp tiệt trùng Cái 16 18.620.000 297.920.000 

60 Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái 17 38.500.000 654.500.000 

61 Giường bệnh Cái 39 4.950.000 193.050.000 



STT Tên thiết bị 

Đơn 

vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Thành Tiền 

62 Tủ đầu giường Cái 50 2.100.000 105.000.000 

63 Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 114 850.000 96.900.000 

TỔNG CỘNG   13.860.200.000 

3. Dự kiến tổng mức đầu tư và cơ cấu nguồn vốn đầu tư, khả năng cơ 

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

để thực hiện dự án: 

3.1. Cơ sở lập tổng mức đầu tư: 

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

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

- Nghị định số 204/2004/NĐ-CP ngày 14/12/2004 của Chính phủ quy định 

về chế độ tiền lương đối với cán bộ, Công chức, Viên chức và Lực lượng vũ trang. 

- Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18/01/2016 của Bộ Tài chính quy định 

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

- Thông tư số 64/2018/TT-BTC ngày 30/7/2018 của Bộ Tài chính về việc 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 09/2016/TT-BTC ngày 18 tháng 01 

năm 2016 của Bộ Tài chính. 

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

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

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

đồng theo thời gian sử dụng vốn nhà nước. 

- Thông tư số 72/2017/TT-BTC ngày 17/7/2017 của Bộ Tài chính quy định 

về quản lý sử dụng các khoản thu từ hoạt động quản lý dự án của các chủ đầu tư, 

ban quản lý dự án sử dụng vốn ngân sách nhà nước. 

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

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

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

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

 - Các báo giá tham khảo khác; 

3.2. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án:  

Tổng mức đầu tư của dự án: 14.400.000.000 đồng  

(Bằng chữ: Mười bốn tỷ bốn trăm triệu đồng) 

Trong đó: 

+ Chi phí thiết bị y tế   :     13.860.200.000 đồng. 

+ Chi phí QLDA    :          169.686.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư   :          242.874.000 đồng. 

+ Chi phí khác    :          127.240.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng   :                            0 đồng. 

 

 



Bảng dự trù kinh phí đầu tư 

 

3.3. Nguồn vốn cho dự án:  Nguồn vốn ngân sách nhà nước. 

3.4. Khả năng cân đối nguồn vốn đầu tư công: 

 Theo kế hoạch trung hạn 2016-2020 và kế hoạch vốn năm 2020 được 

HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019, nguồn 

vốn bố trí cho dự án dự kiến như sau: 

Năm Nguồn vốn NSĐP Nguồn vốn khác 

- Năm 2020 11.500.000.000 0 

- Năm 2021 2.900.000.000 0 

Tổng cộng 14.400.000.000 0 

4. Tiến độ thực hiện và khả năng huy động các nguồn lực. 

4.1. Tiến độ thực hiện: 

a. Giai đoạn chuẩn bị đầu tư:  

 - Tháng 02 – 03/2020: Khảo sát lựa chọn địa điểm và nhu cầu đầu tư, lập 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình thẩm định và phê duyệt chủ trương 

đầu tư 

 - Tháng 04 – 05 /2020: Trình thẩm định, phê duyệt dự án đầu tư. 

b. Giai đoạn thực hiện đầu tư:  

 - Tháng 06/2020: Phê duyệt kế hoạch lựa chọn các nhà thầu.  

 - Tháng 07-08/2020: Triển khai lựa chọn nhà thầu. 

TT HẠNG MỤC CHI PHÍ 

KÝ 

 

HIỆU 

DIỄN GIẢI CÁCH 

TÍNH 

CHI PHÍ SAU 

THUẾ 

(GXDST) 

I CHI PHÍ THIẾT BỊ Y TẾ GTB Báo giá 13.860.200.000 

II CHI PHÍ QUẢN LÝ DỰ ÁN GQLDA Bảng tính 169.686.000 

III 
CHI PHÍ TƯ VẤN ĐẦU TƯ 

XÂY DỰNG 
GTV k1+…+k4 242.874.000 

1 Chi phí lập BCKTKT k1 Bảng tính 72.243.000 

2 Chi phí thẩm định giá thiết bị k2 GTBTT * 0,2%*1,1 28.346.000 

3 Chi phí lập HSMT thiết bị k3 Bảng tính   142.285.000 

IV CHI PHÍ KHÁC GK k1+…+k3 127.240.000 

1 Chi phí kiểm toán GK1 GTC *1,063%*1,1*0,7 96.976.000 

2 
Chi phí thẩm tra phê duyệt 

quyết toán vốn 
GK2 GTC *0,643%*1,0*0,5 27.528.000 

3 Lệ phí thẩm định dự án GK3 GTC *0,019%*1,0 2.736.000 

V CHI PHÍ DỰ PHÒNG  GDP   0 

TỔNG CỘNG GTC GTB+GQLDA+GK+GDP  14.400.000.000 



 - Tháng 09/2020-02/2021: Cung cấp và lắp đặt, bàn giao thiết bị đưa vào sử 

dụng tại các trạm y tế xã. 

c. Giai đoạn kết thúc đầu tư:  

 - Tháng 03-04/2021: Kiểm toán báo cáo quyết toán dự án, Quyết toán dự án. 

 - Tháng 05/2021: Thanh toán nợ khối lượng còn lại sau quyết toán (nếu có). 

4.2. Khả năng huy động các nguồn lực: Thực hiện theo sự phân công quản lý 

của nhà nước đối với các dự án từ nguồn vốn ngân sách Tỉnh, ngân sách nhà nước. 

5. Chi phí liên quan trong quá trình thực hiện và chi phí vận hành dự 

án sau khi hoàn thành: 

5.1. Chi phí quản lý:  

Chi phí quản lý dự án được trích từ chi phí tổng của dự án. Qua việc quản lý 

dự án kích thích cho nhu cầu làm việc, nâng cao tính sáng tạo và tinh thần trách 

nhiệm của Ban quản lý dự án, nhất là những cán bộ trực tiếp điều hành dự án.  

5.2. Chi phí điện nước:  

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

trạm y tế. 

5.3. Chi phí bảo trì, bảo dưỡng: Bảo trì, bảo dưỡng thiết bị theo quy định 

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

6. Tác động về môi trường, xã hội, hiệu quả đầu tư về kinh tế xã hội: 

6.1. Tác động về môi trường, xã hội: 

- Mục tiêu của dự án là cung cấp trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã để có 

đủ số lượng, chất lượng nhân lực hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực 

hiện các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu nên không gây ảnh hưởng tác động 

đến môi trường xung quanh. 

- Việc thực hiện dự án sẽ giúp các trạm y tế xã nâng cao năng lực cung ứng 

và chất lượng dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, khám bệnh, chữa bệnh cho 

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 

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. 

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

- Tạo cho các TYT xã có trang thiết bị đầy đủ để hoạt động, có nguồn nhân 

lực được đào tạo tốt, có những chính sách phù hợp để giải phóng năng lực tạo cho 

các TYT xã hoạt động tốt hơn, có hiệu quả hơn; từng bước lồng ghép hoạt động y 

học gia đình để phục vụ nhân dân trong xã.  

- Góp phần thúc đẩy các TYT xã đạt chuẩn quốc gia theo lộ trình quy định 

của Đề án 2348 của Thủ tướng Chính phủ là đến năm 2020: 90% số TYT xã có đủ 

điều kiện khám, chữa bệnh BHYT… và đến năm 2025:100% số TYT xã có đủ 

điều kiện khám, chữa bệnh BHYT, thực hiện đầy đủ nội dung của chăm sóc sức 



khỏe ban đầu…, 100% xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế xã; 100% dân số được quản 

lý, theo dõi sức khỏe. 

- Góp phần triển khai các mô hình chăm sóc ban đầu thí điểm để tăng cường 

cơ sở tuyến huyện và năng lực trong an ninh kinh tế và y học gia đình nhằm cải 

thiện tình trạng sức khỏe của người nghèo, phụ nữ, trẻ em, người dân tộc thiểu số. 

chăm sóc sức khỏe ban đầu bao gồm các dịch vụ chăm sóc sức khỏe thiết yếu như 

tuyên truyền, dự phòng và khám chữa bệnh, bao gồm chăm sóc chuyển tiếp lần đầu 

ở bệnh viện huyện. 

7. Giải pháp tổ chức thực hiện: 

7.1. Phương thức thực hiện: 

- Chủ đầu tư : Sở Y tế tỉnh Quảng Nam 

- Cơ quan quản lý khai thác sử dụng: 29 trạm y tế xã được đầu tư 

- Hình thức quản lý dự án : Chủ đầu tư trực tiếp quản lý dự án. 

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

a) Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng trình UBND tỉnh 

dự án đầu tư trang thiết bị cho y tế cơ sở, cơ chế sử dụng quỹ BHYT cho y tế cơ sở 

và chăm sóc sức khỏe ban đầu.  

- Chủ trì xây dựng và hoàn thiện các quy trình chuyên môn và triển khai 

đánh giá chất lượng dịch vụ củaTYT xã. Phối hợp với BHXH tỉnh, Sở Tài chính 

xây dựng và triển khai thực hiện các cơ chế sử dụng quỹ BHYT cho TYT xã bảo 

đảm hiệu quả. 

- Tổ chức thực hiện đấu thầu gói thầu mua sắm thiết bị, thanh toán, quyết 

toán dự án theo quy định. 

b) TTYT huyện, TYT xã: 

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

chuyển giao kỹ thuật. 

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

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

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

bị.  

- Xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai mô hình nguyên lý y học gia đình 

theo mục tiêu đề ra. 

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

đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các TYT xã nhằm sớm triển khai thực 

hiện các bước tiếp theo sớm đầu tư dự án đưa vào khai thác sử dụng phục vụ nhân 

dân trên địa bàn tỉnh. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; KHTC. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PHỤ LỤC 01 

BẢNG TỔNG HỢP BÁO GIÁ THIẾT BỊ Y TẾ 

DỰ ÁN ĐẦU TƯ MUA SẮM TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHO CÁC TRẠM Y TẾ XÃ 
 

Đơn vị tính: Nghìn đồng 

STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢ

NG 

ĐƠN GIÁ/ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

GHI 

CHÚ 
Công Ty TNHH TM 

& DV VinTH 

Công ty TNHH 

Dược & Trang thiết 

bị Y tế Phúc Tấn 

Công ty TNHH MTV 

Thiết bị và Công nghệ 

Tâm Đức 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền 

 

1.  Bàn khám bệnh Cái 115 4.100 471.500 4.500 517.500 4.350 500.250  

2.  Máy đo đường huyết Cái 46 1.460 67.160 1.500 69.000 1.380 63.480  

3.  Máy đo huyết áp tự động (loại bắp tay) Cái 29 1.350 39.150 1.330 38.570 1.510 43.790  

4.  Huyết áp kế Cái 62 560 34.720 600 37.200 510 31.620  

5.  Ống nghe Cái 44 210 9.240 180 7.920 190 8.360  

6.  Đèn khám bệnh để bàn Cái 49 680 33.320 735 36.015 720 35.280  

7.  Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 42 2.350 98.700 2.100 88.200 2.280 95.760  

8.  Máy siêu âm + máy in Bộ 22 240.000 5.280.000 236.000 5.192.000 225.000 4.950.000  

9.  Máy khí dung Cái 45 1.800 81.000 1.550 69.750 1.760 79.200  

10.  Máy hút dịch chạy điện Cái 26 8.500 221.000 8.000 208.000 7.550 196.300  

11.  
Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + 

Mask thở ô xy 
Bộ 47 7.900 371.300 8.200 385.400 7.550 354.850 

 

12.  Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 22 620 13.640 520 11.440 700 15.400  

13.  Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 19 550 10.450 510 9.690 530 10.070  

14.  Các bộ nẹp Bộ 42 215 9.030 230 9.660 190 7.980  

15.  Xe đẩy + cáng tay Cái 19 11.500 218.500 9.850 187.150 10.500 199.500  

16.  Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 34 2.250 76.500 2.450 83.300 2.300 78.200  

17.  Bàn tiểu phẫu Cái 15 4.900 73.500 5.100 76.500 4.450 66.750  

18.  Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 22 3.780 83.160 3.530 77.660 3.700 81.400  

19.  Máy súc rửa dạ dày Bộ 19 11.600 220.400 12.000 228.000 9.850 187.150  

20.  Giá treo dịch truyền Cái 54 495 26.730 600 32.400 560 30.240  

21.  Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 25 6.650 166.250 7.200 180.000 7.000 175.000  



STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢ

NG 

ĐƠN GIÁ/ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

GHI 

CHÚ 
Công Ty TNHH TM 

& DV VinTH 

Công ty TNHH 

Dược & Trang thiết 

bị Y tế Phúc Tấn 

Công ty TNHH MTV 

Thiết bị và Công nghệ 

Tâm Đức 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền 

 

22.  Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng  Bộ 7 139.000 973.000 141.500 990.500 136.800 957.600  

23.  Bộ khám ngũ quan Bộ 19 6.900 131.100 6.770 128.630 7.200 136.800  

24.  Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 27 8.900 240.300 9.150 247.050 8.720 235.440  

25.  Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 28 2.900 81.200 2.620 73.360 2.750 77.000  

26.  Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 31 2.800 86.800 2.580 79.980 2.670 82.770  

27.  Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 30 1.850 55.500 1.900 57.000 1.550 46.500  

28.  Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 31 1.480 45.880 1.800 55.800 1.600 49.600  

29.  Ghế máy răng  Cái 1 98.000 98.000 110.000 110.000 85.000 85.000  

30.  Bộ kìm nhổ răng trẻ em Cái 12 4.600 55.200 4.150 49.800 4.200 50.400  

31.  Bộ kìm nhổ răng người lớn Cái 11 6.200 68.200 6.350 69.850 5.850 64.350  

32.  Bẩy răng thẳng Cái 7 240 1.680 350 2.450 290 2.030  

33.  Bẩy răng cong Cái 7 240 1.680 350 2.450 290 2.030  

34.  Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ 9 450 4.050 520 4.680 490 4.410  

35.  Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ 3 630 1.890 650 1.950 550 1.650  

36.  Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 20 600 12.000 450 9.000 530 10.600  

37.  Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 19 13.000 247.000 11.500 218.500 12.600 239.400  

38.  Máy điện châm Cái 69 2.660 183.540 3.200 220.800 3.000 207.000  

39.  Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 29 5.350 155.150 5.200 150.800 5.300 153.700  

40.  Máy Doppler tim thai Cái 26 18.000 468.000 22.500 585.000 20.800 540.800  

41.  Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 15 9.500 142.500 9.300 139.500 8.850 132.750  

42.  Bàn khám phụ khoa Cái 13 8.600 111.800 7.920 102.960 8.250 107.250  

43.  Bàn để dụng cụ Cái 18 4.600 82.800 5.000 90.000 4.800 86.400  

44.  Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 11 4.200 46.200 4.500 49.500 4.350 47.850  

45.  Bộ dụng cụ khám thai Bộ 13 6.100 79.300 6.320 82.160 5.600 72.800  

46.  Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 97 4.360 422.920 4.200 407.400 4.270 414.190  

47.  Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 12 3.650 43.800 4.000 48.000 3.800 45.600  

48.  Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 9 6.500 58.500 5.950 53.550 6.750 60.750  

49.  Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 25 14.900 372.500 15.600 390.000 13.800 345.000  



STT TÊN THIẾT BỊ 

ĐƠN 

VỊ 

TÍNH 

SỐ 

LƯỢ

NG 

ĐƠN GIÁ/ĐƠN VỊ BÁO GIÁ 

GHI 

CHÚ 
Công Ty TNHH TM 

& DV VinTH 

Công ty TNHH 

Dược & Trang thiết 

bị Y tế Phúc Tấn 

Công ty TNHH MTV 

Thiết bị và Công nghệ 

Tâm Đức 

Đơn giá 
Thành 

tiền 
Đơn giá 

Thành 

tiền 
Đơn giá Thành tiền 

 

50.  Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 11 4.200 46.200 3.950 43.450 4.500 49.500  

51.  Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 31 6.000 186.000 5.800 179.800 5.650 175.150  

52.  Đèn điều trị vàng da Cái 13 36.220 470.860 38.000 494.000 37.500 487.500  

53.  Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 14 980 13.720 1.180 16.520 1.100 15.400  

54.  Cân trẻ sơ sinh Cái 14 890 12.460 950 13.300 980 13.720  

55.  Kính hiển vi Cái 3 29.200 87.600 27.820 83.460 28.500 85.500  

56.  Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 10 7.200 72.000 6.500 65.000 6.090 60.900  

57.  Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 39 11.800 460.200 10.000 390.000 11.300 440.700  

58.  Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 26 1.950 50.700 2.000 52.000 1.820 47.320  

59.  Nồi hấp tiệt trùng Cái 16 18.620 297.920 20.000 320.000 19.500 312.000  

60.  Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái 17 39.800 676.600 41.000 697.000 38.500 654.500  

61.  Giường bệnh Cái 39 5.200 202.800 4.950 193.050 5.500 214.500  

62.  Tủ đầu giường Cái 50 2.100 105.000 2.250 112.500 2.190 109.500  

63.  Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 114 890 101.460 865 98.610 850 96.900  



 



 

UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ Y TẾ 

     

        Số: 441/BC-SYT 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 19 tháng 3 năm 2020 

 

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH NỘI BỘ  

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư  

Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã. 
 

 

Kính gửi:  

  - HĐND tỉnh Quảng Nam; 

- UBND tỉnh Quảng Nam; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

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

 Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND Tỉnh 

Quảng Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế Quảng Nam; 

Căn cứ Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

 Sau khi xem xét Báo cáo đề xuất chủ trương dự án Mua sắm trang thiết bị y tế 

cho các trạm y tế xã và các văn bản pháp lý liên quan, Sở Y tế tỉnh Quảng Nam báo 

cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư của dự án với các nội dung 

chính sau: 

 1. Thông tin chung của dự án: 

1.1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã.  

1.2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

1.4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

1.5. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

1.6. Địa điểm thực hiện dự án: Các TYT xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

1.7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.400.000.000đồng. (Bằng chữ: Mười 

bốn tỷ bốn trăm triệu đồng).  



 

Trong đó: 

+ Chi phí thiết bị y tế   :     13.860.200.000 đồng. 

+ Chi phí QLDA    :          169.686.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư   :          242.874.000 đồng. 

+ Chi phí khác    :          127.240.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng   :                            0 đồng. 

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

1.9. Ngành, lĩnh vực, chương trình sử dụng nguồn vốn đề nghị thẩm định: Y 

tế 

1.10. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

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

1.12. Các thông tin khác: 

- Loại thiết bị: Thiết bị y tế 

- Quy mô đầu tư: 

Đầu tư các thiết bị y tế phù hợp với quy định của Bộ Y tế, phù hợp với năng 

lực và nhu cầu sử dụng của các trạm y tế xã, danh mục cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

1.  Bàn khám bệnh Cái 115 

2.  Máy đo đường huyết Cái 46 

3.  Máy đo huyết áp tự động (loại bắp tay) Cái 29 

4.  Huyết áp kế Cái 62 

5.  Ống nghe Cái 44 

6.  Đèn khám bệnh để bàn Cái 49 

7.  Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 42 

8.  Máy siêu âm + máy in  Bộ 22 

9.  Máy khí dung Cái 45 

10.  Máy hút dịch chạy điện Cái 26 

11.  Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ 47 

12.  Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 22 

13.  Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 19 

14.  Các bộ nẹp Bộ 42 

15.  Xe đẩy + cáng tay Cái 19 

16.  Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 34 

17.  Bàn tiểu phẫu Cái 15 



 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

18.  Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 22 

19.  Máy súc rửa dạ dày Bộ 19 

20.  Giá treo dịch truyền Cái 54 

21.  Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 25 

22.  Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Bộ 7 

23.  Bộ khám ngũ quan Bộ 19 

24.  Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 27 

25.  Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 28 

26.  Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 31 

27.  Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 30 

28.  Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 31 

29.  Ghế máy răng Cái 1 

30.  Bộ kìm nhổ răng trẻ em Cái 12 

31.  Bộ kìm nhổ răng người lớn Cái 11 

32.  Bẩy răng thẳng Cái 7 

33.  Bẩy răng cong Cái 7 

34.  Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ 9 

35.  Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ 3 

36.  Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 20 

37.  Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 19 

38.  Máy điện châm Cái 69 

39.  Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 29 

40.  Máy Doppler tim thai Cái 26 

41.  Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 15 

42.  Bàn khám phụ khoa Cái 13 

43.  Bàn để dụng cụ Cái 18 

44.  Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 11 

45.  Bộ dụng cụ khám thai Bộ 13 

46.  Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 97 

47.  Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 12 

48.  Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 9 

49.  Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 25 

50.  Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 11 

51.  Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 31 

52.  Đèn điều trị vàng da Cái 13 



 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

53.  Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 14 

54.  Cân trẻ sơ sinh Cái 14 

55.  Kính hiển vi Cái 3 

56.  Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 10 

57.  Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 39 

58.  Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 26 

59.  Nồi hấp tiệt trùng Cái 16 

60.  Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái 17 

61.  Giường bệnh Cái 39 

62.  Tủ đầu giường Cái 50 

63.  Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 114 

TỔNG CỘNG 1.794 

II. Ý kiến thẩm định nội bộ: 

1. Sự cần thiết đầu tư dự án: 

Quảng Nam là tỉnh có dân số đông, địa hình phức tạp, rộng lớn, nhiều địa 

phương giao thông đi lại khó khăn, mạng lưới y tế cơ sở, trong đó có y tế tuyến 

xã là nơi thực hiện các kỹ thuật điều trị và chăm sóc cơ bản, mang tính đa khoa 

và là tuyến gần dân nhất bên cạnh hệ thống y tế tư nhân, đóng vai trò hết sức 

quan trọng trong việc tiếp cận dịch vụ y tế của người dân, gắn với việc khám 

chữa bệnh cho người dân khu vực nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa, biển 

đảo là những khu vực khó khăn, tỷ lệ người nghèo cao, khoảng cách đến bệnh 

viện tuyến trên xa. Việc phát triển y tế cơ sở là một trong các giải pháp giảm quá 

tải bệnh viện, tạo niềm tin cho người dân vào y tế cơ sở, từ đó có cơ hội phát hiện 

sớm bệnh tật, nâng cao hiệu quả điều trị, giảm chi phí điều trị. Đồng thời, đầu tư 

các Trạm Y tế xã là một trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới ở địa phương. 

Vì vậy, việc đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế cho các Trạm y tế xã nhằm phát 

triển hệ thống y tế cơ sở tại tỉnh Quảng Nam là hết sức cần thiết.  

2. Mục tiêu đầu tư:  

a) Mục tiêu tổng quát: 

Tăng cường năng lực cho các TYT xã 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. 

b) Mục tiêu cụ thể: 



 

- Đầu tư trang thiết bị cho 29 TYT xã, trong đó ưu tiên các xã miền núi, 

vùng sâu, vùng xa, xã hải đảo, các xã thuộc vùng khó khăn và đặc biệt khó khăn để 

các TYT xã này có đủ điều kiện hoạt động theo nguyên lý y học gia đình, thực hiện 

các nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, quản lý hồ sơ sức khỏe, theo dõi quản lý 

và điều trị một số bệnh không lây nhiễm như tim mạch, huyết áp, đái tháo đường, 

hen phế quản, chăm sóc giảm nhẹ người bệnh ung thư và một số bệnh mạn tính 

khác. 

- Tăng cường năng lực hoạt động của TYT xã để thực hiện toàn diện nhiệm 

vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu, giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến trên, trong 

đó bao gồm các nhiệm vụ: 

+ Chăm sóc bảo vệ và nâng cao sức khỏe nhân dân, gắn công tác phòng 

bệnh với khám, chữa bệnh và truyền thông, nâng cao sức khỏe.  

+ Khám bệnh, chữa bệnh theo phân tuyến kỹ thuật và cung cấp gói dịch vụ y 

tế cơ bản, kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, quản lý hồ sơ sức khỏe, quản 

lý theo dõi và điều trị một số bệnh không lây nhiễm (cao huyết áp, tiểu đường, ung 

thư, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi…). 

+ Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý sức khỏe, kết nối và trao đổi 

thông tin giữa các cơ sở y tế.  

Các mục tiêu trên sẽ tạo cho các TYT xã có cơ sở vật chất tốt, có trang thiết 

bị đầy đủ để hoạt động, có nguồn nhân lực được đào tạo tốt, có những chính sách 

phù hợp để giải phóng năng lực tạo cho các TYT xã hoạt động tốt hơn, có hiệu quả 

hơn; từng bước lồng ghép hoạt động y học gia đình để phục vụ nhân dân trong xã. 

Đồng thời góp phần thúc đẩy các TYT xã đạt được các mục tiêu của Kế hoạch  

7624/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của UBND tỉnh Quảng Nam thực 

hiện Quyết định 2348/QĐ-TTg về xây dựng và phát triển y tế cơ sở trong tình hình 

mới với mục tiêu đến năm 2025 của tỉnh Quảng Nam là 100% TYT xã triển khai 

khám, chữa bệnh, thực hiện tối tiểu 90% danh mục gói dịch vụ y tế cơ bản của 

tuyến xã, 100% xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã, 100% dân số toàn tỉnh được 

lập hồ sơ quản lý và theo dõi sức khỏe. 

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

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

đầu tư dự án đảm bảo theo trình tự, thủ tục theo các quy định của nhà nước. 

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

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

Việc đầu tư dự án phù hợp với các văn bản: 

- Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 



 

- Quyết định số 4122QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

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

nhà nước năm 2020; 

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

Tuân thủ theo Luật Đầu tư công ngày 13 tháng 6 năm 2019và Nghị định số 

136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành một số điều của Luật đầu tư 

công. 

6. Các nội dung quy định tại Điều 31 của Luật Đầu tư công: 

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

nhà nước. 

b) Hình thức đầu tư: Đầu tư mới. 

c) Phạm vi, địa điểm: Các TYT xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

d) Các nguồn vốn và khả năng cân đối vốn: Theo báo cáo đề xuất dự án 

nguồn vốn thực hiện dự án từ nguồn vốn Ngân sách tỉnh là phù hợp và đúng mục 

tiêu. 

e) Thời gian, tiến độ thực hiện: Theo báo cáo nghiên cứu đề xuất chủ trương 

đầu tư thời gian tiến độ thực hiện dự án giai đoạn 2020-2021 là phù hợp 

- Nội dung báo cáo cơ bản xác định sơ bộ, đánh giá, tính toán về hiệu quả xã 

hội, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. 

 III. Kiến nghị của cơ quan thẩm định: 

Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án cơ bản đáp ứng yêu cầu, kính đề nghị 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, quyết định chủ trương 

đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên 

- Lưu: VT; KHTC. 
 

 

 



UBND TỈNH QUẢNG NAM 

SỞ Y TẾ 

     

        Số: 470/TTr-SYT 

        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do -Hạnh phúc 
 

Quảng Nam, ngày 23 tháng 3 năm 2020 

 

TỜ TRÌNH 

Thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư 

Dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã 

 

Kính gửi:  

 - HĐND tỉnh Quảng Nam; 
 - UBND tỉnh Quảng Nam; 
 - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

 

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

 Căn cứ Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 hướng dẫn thi hành 

một số điều của Luật đầu tư công; 

Căn cứ Quyết định số 20/2016/QĐ-UBND ngày 30/8/2016 của UBND Tỉnh 

Quảng Nam về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế Quảng Nam; 

Căn cứ Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh 

Quảng Nam về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

Căn cứ Quyết định số 4122QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh 

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

ngân sách nhà nước năm 2020; 

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

Đầu tư thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Mua sắm trang thiết bị 

y tế cho các trạm y tế xã với các nội dung chính sau: 

I. THÔNG TIN CHUNG DỰ ÁN 

1. Tên dự án: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã.  

2. Dự án nhóm: Nhóm C. 

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

4. Cấp quyết định đầu tư dự án: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Nam. 

5. Tên chủ đầu tư: Sở Y tế tỉnh Quảng Nam. 

6. Địa điểm thực hiện dự án: Các TYT xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 

7. Dự kiến tổng mức đầu tư dự án: 14.400.000.000đồng. (Bằng chữ: Mười 

bốn tỷ bốn trăm triệu đồng).  

Trong đó: 



+ Chi phí thiết bị y tế   :     13.860.200.000 đồng. 

+ Chi phí QLDA    :          169.686.000 đồng. 

+ Chi phí tư vấn đầu tư   :          242.874.000 đồng. 

+ Chi phí khác    :          127.240.000 đồng. 

+ Chi phí dự phòng   :                            0 đồng. 

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

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

10. Dự kiến thời gian thực hiện: 2020 - 2021. 

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

12. Các thông tin khác: 

- Loại thiết bị: Thiết bị y tế 

- Quy mô đầu tư: 

Đầu tư các thiết bị y tế phù hợp với quy định của Bộ Y tế, phù hợp với năng 

lực và nhu cầu sử dụng của các trạm y tế xã, danh mục cụ thể như sau: 

Đơn vị tính: đồng 

STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

1.  Bàn khám bệnh Cái 115 

2.  Máy đo đường huyết Cái 46 

3.  Máy đo huyết áp tự động (loại bắp tay) Cái 29 

4.  Huyết áp kế Cái 62 

5.  Ống nghe Cái 44 

6.  Đèn khám bệnh để bàn Cái 49 

7.  Cân sức khỏe có thước đo chiều cao Cái 42 

8.  Máy siêu âm + máy in Bộ 22 

9.  Máy khí dung Cái 45 

10.  Máy hút dịch chạy điện Cái 26 

11.  Bình ô xy + Bộ làm ẩm có đồng hồ + Mask thở ô xy Bộ 47 

12.  Bóng bóp cấp cứu người lớn Cái 22 

13.  Bóng bóp cấp cứu trẻ em Cái 19 

14.  Các bộ nẹp Bộ 42 

15.  Xe đẩy + cáng tay Cái 19 

16.  Xe đẩy cấp phát thuốc và dụng cụ Cái 34 

17.  Bàn tiểu phẫu Cái 15 

18.  Bộ dụng cụ tiểu phẫu Bộ 22 

19.  Máy súc rửa dạ dày Bộ 19 

20.  Giá treo dịch truyền Cái 54 



STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

21.  Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 25 

22.  Bộ ghế khám và điều trị Tai-Mũi-Họng Bộ 7 

23.  Bộ khám ngũ quan Bộ 19 

24.  Đèn khám treo trán (đèn clar) Cái 27 

25.  Kẹp lấy dị vật tai cho người lớn Cái 28 

26.  Kẹp lấy dị vật tai cho trẻ em Cái 31 

27.  Kẹp lấy dị vật mũi cho người lớn Cái 30 

28.  Kẹp lấy dị vật mũi cho trẻ em Cái 31 

29.  Ghế máy răng Cái 1 

30.  Bộ kìm nhổ răng trẻ em Cái 12 

31.  Bộ kìm nhổ răng người lớn Cái 11 

32.  Bẩy răng thẳng Cái 7 

33.  Bẩy răng cong Cái 7 

34.  Bộ lấy cao răng bằng tay Bộ 9 

35.  Bộ dụng cụ hàn răng sâu đơn giản Bộ 3 

36.  Kẹp lấy dị vật trong mắt Cái 20 

37.  Bộ thử thị lực mắt + bảng thử thị lực Bộ 19 

38.  Máy điện châm Cái 69 

39.  Máy điều trị vật lý trị liệu đa năng Cái 29 

40.  Máy Doppler tim thai Cái 26 

41.  Bàn đẻ và làm thủ thuật Cái 15 

42.  Bàn khám phụ khoa Cái 13 

43.  Bàn để dụng cụ Cái 18 

44.  Bàn chăm sóc trẻ sơ sinh Cái 11 

45.  Bộ dụng cụ khám thai Bộ 13 

46.  Bộ dụng cụ khám phụ khoa Bộ 97 

47.  Bộ dụng cụ kiểm tra cổ tử cung Bộ 12 

48.  Bộ dụng cụ đỡ đẻ Bộ 9 

49.  Bộ hồi sức trẻ sơ sinh Bộ 25 

50.  Bộ dụng cụ cắt khâu tầng sinh môn Bộ 11 

51.  Bộ dụng cụ đặt vòng tránh thai Bộ 31 

52.  Đèn điều trị vàng da Cái 13 

53.  Đèn khám đặt sàn (đèn gù) Cái 14 

54.  Cân trẻ sơ sinh Cái 14 

55.  Kính hiển vi Cái 3 

56.  Hộp vận chuyển bệnh phẩm Cái 10 



STT Tên thiết bị 
Đơn vị 

tính 
Số lượng 

57.  Tủ lạnh bảo quản thuốc Cái 39 

58.  Đèn cực tím khử khuẩn (UV) Cái 26 

59.  Nồi hấp tiệt trùng Cái 16 

60.  Tủ đựng vắcxin chuyên dụng Cái 17 

61.  Giường bệnh Cái 39 

62.  Tủ đầu giường Cái 50 

63.  Ghế đẩu xoay thép không gỉ Cái 114 

TỔNG CỘNG 1.794 

II. DANH MỤC HỒ SƠ KÈM THEO 

- Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị y tế cho các 

trạm y tế xã; 

- Báo cáo thẩm định nội bộ Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Mua 

sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã; 

- Nghị Quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh Quảng Nam 

về kế hoạch đầu tư công năm 2020; 

- Quyết định số 4122QĐ-UBND ngày 18/12/2019 của UBND tỉnh Quảng 

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

nhà nước năm 2020; 

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

và Đầu tư xem xét thẩm định, phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: 

Mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế xã./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT; KHTC. 
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