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CHÖÔNG I: GIÔÙI THIEÄU DÖÏ AÙN 

 

I/. Nhöõng caên cöù laäp baùo caùo: 

Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005. 

Luật xây dựng số 16/2003/QH11 của Quốc hội Nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam. 

TCXDVN  365 : 2007 ”Bệnh viện đa khoa – Hướng dẫn thiết kế” quy định các yêu cầu kỹ thuật 

khi thiết kế bệnh viện đa khoa, theo quy mô và phân cấp quản lý do Bộ Y tế quy định, được Bộ Xây dựng 

ban hành Quyết định số 18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007. 

Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 10/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựng 

công trình. 

Nghị định số 58/2008/NĐ-CP ngày 05/5/2008 của Chính phủ hướng dẫn thi hành Luật đấu thầu và 

lựa chọn nhà thầu xây dựng theo luật xây dựng. 

Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003. 

Nghị định số 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Pháp lệnh hành nghề Y, Dược tư nhân. 

Nghị quyết số 05/2005/NQ-CP ngày 18/4/2005 của Chính phủ về việc đẩy mạnh xã hội hoá các 

hoạt động giáo dục, y tế, văn hoá và thể dục thể thao. 

Thông tư số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều của Nghị 

định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính phủ về chính sách khuyến khích xã hội hoá đối với 

các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao. 

Quyết định số 1895/1997/BYT-QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành Quy 

chế bệnh viện. 

Thông tư số 07/2007/TT-BYT ngày 25/5/2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn và hành nghề y, y 

học cổ truyền và trang thiết bị y tế tư nhân. 

Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trưởng Bộ Y Tế về việc ban hành danh mục 

trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh, Huyện, phòng khám đa khoa khu vực, trạm y tế xã và túi 

y tế thôn bản. 

 Thoâng baùo soá 377/TB-UBND kyù ngaøy 23 thaùng 12 naêm 2009 veà vieäc keát luaän cuûa Chuû tòch UBND tænh 

Quaûng Ngaõi taïi buoåi laøm vieäc vôùi laõnh ñaïo beänh vieän Chôï Raãy TP. Hoà Chí Minh. 

 Giaáy chöùng nhaän ñaàu tö soá : 34121000075 do UBND tænh Quaûng Ngaõi caáp ngaøy 19 thaùng 5 naêm 2010 

 
II/. Teân hieäu – ñòa ñieåm xaây döïng – hình thöùc ñaàu tö: 

 1/ CHỦ ĐẦU TƯ:  

 .... 

 2/ TÊN HIỆU : 

 BỆNH VIỆN ĐA KHOA QUỐC TẾ  

3/  ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG: 



Số : TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi 

3.1. Diện tích 

Diện tích khu đất xây dựng Bệnh viện khoản 4,9 ha  nằm trong thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi. 

3.2 Điều kiện tự nhiên 

Quảng Ngãi có khí hậu nhiệt đới và gió mùa. Nhiệt độ trung bình 25 độ C đến 28 độ C, thượng tuần 

tháng 7 và tháng 8 nóng không quá 34 độ C, thượng tuần tháng giêng lạnh nhất không dưới 18 độ C.  

Thời tiết Quảng Ngãi được chia làm 2 mùa: mưa, nắng rõ rệt.  

- Mùa mưa : Từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng giêng âm lịch.  

- Mùa nắng : từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến thượng tuần tháng 8 âm lịch.  

Ngoài ra thời tiết Quảng Ngãi còn được chia thành bốn tiết:  

- Tiết xuân : vào khoảng tháng giêng đến tháng 3 âm lịch. khí hậu mát mẻ, hoa lá xanh tươi, thỉnh 

thoảng có mưa phùn nhưng không mang hơi lạnh như sương mù cao nguyên.  

- Tiết hạ : từ tháng 4 âm lịch đến cuối tháng 9 âm lịch, mát mẻ, nắng gắt có những trận mưa dông 

lớn. Thường thường sau những cơn dông khí hậu dễ chịu hơn.  

- Tiết thu : Từ tháng 7 âm lịch đến cuối tháng 9 âm lịch, mát mẻ. Những buổi chiều tối thường có 

mưa, mực nước sông thường dâng cao, gây nên lụt lớn (1964) nhưng đôi khi mưa nắng kéo dài đến tháng 

8 và nhiệt độ không kém nhiệt độ tháng 4 tháng 5. Cho nên ở địa phương có câu "nắng tháng 8 nám trái 

bưởi"  

- Tiết đông : Từ tháng 10 âm lịch đến tháng 12 âm lịch với những cơn mưa dầm kéo dài suốt 

tháng, gió bấc lạnh se da, tuy nhiên thường sau 23 tháng 10 âm lịch không còn những trận lụt lớn.  

- Gió mùa : Từ hạ tuần tháng giêng âm lịch đến tháng 8 âm lịch, gió thổi từ Đông Nam qua Tây 

Bắc, hết sức mát mẻ dễ chịu gọi là gió Nồm.  

Vào những tháng nóng bức, thỉnh thoảng có gió từ Tây Nam thổi đến gọi là gió Nam nóng bức, gây thiệt 

hại cho hoa màu.  

Từ tháng 9 âm lịch gió thổi từ Đông Bắc vào Tây Nam đem hơi lạnh gọi là gió Bấc.  

Quảng Ngãi có mưa, đặc biệt lượng trung bình hằng năm 2.063mm nhưng chỉ tập trung vào 8 đến 

tháng 12, còn các tháng khác thì khô hạn. Trung bình hàng năm có 129 ngày mưa. Sự phân phối lượng 

mưa không đều cũng như sự kéo dài mùa khô hạn rất có hại cho cây hoa màu, đất đai và gây khó khăn 

cho việc tưới tiêu. Đặc biệt ở Quảng Ngãi các trận bão chỉ thể xảy ra trong khoảng thời gian từ tháng 9 

đến tháng 12 dương lịch nhất là hai tháng 10 và 11. 

 

 

 

 

III. Hình thức đầu tư 

- Xây dựng công trình mới : Bệnh Viện Đa Khoa Quốc Tế - Quảng Ngãi 

- Đây là dự án được đầu tư xây dựng bằng 100% nguồn vốn tự có và vốn vay Ngân Hàng của ....  

 

IV/. Quy moâ veà keá hoaïch ñaàu tö: 

 Beänh vieän ñöôïc ñaàu tö xaây döïng môùi. 



 Beänh vieän coù quy moâ trung bình vôùi naêng löïc: 

- Khaùm vaø chöõa beänh ngoaïi truù 400 – 500 löôït ngöôøi/ngaøy. 

- Ñieàu trò noäi truù vôùi qui moâ 500 giöôøng. 

Beänh vieän ñöôïc xaây döïng môùi, taäp trung coù ñoä cao töø 6 ñeán 15 taàng dieän tích saøn XD: 57.216 m
2

 treân 

dieän tích ñaát 4,9 ha, thuoäc coâng trình loaïi 1. 

Beänh vieän ñaàu tö xaây döïng trong 2 giai ñoaïn: 

Giai ñoaïn 1: Ñaàu tö töø nay ñeán 2015. 

- Xaây döïng hoaøn chænh khu haønh chính beänh vieän, caùc khoa vaø phoøng kyõ thuaät nghieäp vuï phuïc vuï cho 

vieäc khaùm chöõa beänh Noäi – Ngoaïi truù vôùi quy moâ vaø naêng löïc trung bình 400 – 500 löôït ngöôøi/ngaøy. 

- Xaây döïng hoaøn chænh caùc phoøng ñieàu trò noäi truù Ña khoa vôùi quy moâ 300 giöôøng. 

- Xaây döïng hoaøn chænh caùc coâng trình phuï, ñöôøng vaø saân baõi, vöôøn coû caây xanh phuïc vuï cho vieäc khaùm 

chöõa beänh noäi – ngoaïi truù.  

Giai ñoaïn 2: Ñaàu tö sau naêm 2015. 

 - Xaây döïng theâm khu khaùm vaø ñieàu trò noäi truù Ña khoa coù quy moâ 200 giöôøng. 

 - Xaây döïng theâm khu ñieàu trò nghæ döôõng cao caáp. 

 - Xaây döïng theâm moät sieâu thò vaø caên tin phuïc vuï toaøn beänh vieän. 

 


