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Bổ sung thuyết minh dự án: Bệnh viện ung bƣớu Tp. Cần Thơ

CHƢƠNG I: THÔNG TIN CƠ BẢN VỀ DỰ ÁN
I.1. Mô tả dự án
1.Tên dự án
: Bệnh viện Ung Bƣớu TP.Cần Thơ (Quy mô 500 giƣờng)
2. Nhóm ngành dự án
:
3. Chủ đầu tƣ
: Sở Y Tế Thành phố Cần Thơ
a. Địa chỉ liên lạc
: Thành phố Cần Thơ
b. Số điện thoại/Fax
4. Thời gian thực hiện dự án
:
5. Địa điểm thực hiện dự án
: Quận Ninh Kiều, Thành phố Cần Thơ
6. Diện tích sàn xây dựng
: 45,841m2
7. Diện tích khu đất xây dựng
: 400,000m2
8. Diện tích giƣờng bệnh
: 80 – 90 m2/giƣờng
9. Quy mô bệnh viện
: 500 giƣờng
10. Tổng vốn dự kiến của dự án : Dƣới 65 triệu Euro
Trong đó:
- Vốn ODA: 57 triệu Euro
- Vốn đối ứng: Vốn địa phƣơng, tƣơng đƣơng với..................... Euro
11. Hình thức cung cấp ODA
: ODA không hoàn lại
I.2. Căn cứ pháp lý
 Luật Doanh nghiệp và các văn bản quy phạm pháp luật hƣớng dẫn thi hành Luật
Doanh nghiệp;
 Nghị định số 02/2000/NĐ-CP ngày 03/02/2000 của Chính Phủ về đăng ký kinh
doanh, Nghị định số 03/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ hƣớng dẫn thi hành một
số Điều của Luật Doanh nghiệp;
 Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân số 07/2003/PL-UBTVQH11 ngày 25/2/2003;
 Nghị định số 73/1999/NĐ-CP ngày 19/8/1999 của Chính Phủ về chính sách khuyến
khích xã hội hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao.
 Nghị định 103/2003/NĐ-CP ngày 12/9/2003 của Chính Phủ qui định chi tiết thi hành
một số Điều của Pháp lệnh Hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
 Thông tƣ số 01/2004/TT-BYT ngày 06/01/2004 của Bộ Trƣởng Bộ Y tế hƣớng dẫn về
hành nghề y, dƣợc tƣ nhân;
 Thông tƣ số 18/2000/TT-BTC ngày 01/3/2000 của Bộ Tài chính hƣớng 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 hóa đối với các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, thể thao;
 Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/2/2002 của Bộ trƣởng 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;
 Nghị định 87/CP ngày 05/08/1997 về việc ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
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 Nghị định 17/2001/NĐ-CP ngày 04/05/2001 về việc ban hành quy chế quản lý và sử
dụng nguồn hổ trợ phát triển chính thức;
 Nghị định 131/2006/NĐ-CP ngày 09/11/2006 ban hành quy chế quản lý và sử dụng
nguồn vốn ODA;
 Thông tƣ 04/2007/TT-BKH hƣớng dẩn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn
hỗ trợ phát triển chính thức (ban hành kèm theo Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày
09/11/2006 của chính phủ);
 Thông tƣ 03/2007/TT-BKH hƣớng dẩn về cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của
ban quản lý các chƣơng trình, dự án ODA của bộ kế hoạch và đầu tƣ;
 Thông tƣ 108/2007/TT-BKH của bộ tài chính hƣớng dẩn quản lý tài chính trong nƣớc
vốn ODA;
 Thông tƣ 01/2008/TT-BNG của bộ ngoại giao hƣớng dẩn việc ký kết các điều ƣớc
quốc tế về ODA;
 Quyết định 290/2006/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án
"Định hƣớng thu hút và sử dụng nguồn hỗ trợ phát triển chính thức thời kỳ 2006 - 2010"
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CHƢƠNG II: TỔ CHỨC NHÂN SỰ
II.1. Kế hoạch xây dựng theo chỉ tiêu biên chế 500 giƣờng
Bệnh viện Ung Bƣớu TP. Cần Thơ là cơ sở khám, chữa bệnh chuyên khoa Ung Bƣớu,
Bệnh viện xây dựng hệ số là 1.4 ngƣời/ giƣờng bệnh.
II.2. Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn
Nhu cầu sử dụng biên chế đối với Bệnh viện 500 giƣờng: 500 giƣờng x hệ số 1.40=
700 ngƣời (700/500 giƣờng). Tỷ lệ cơ cấu bộ phận, chuyên môn nhƣ sau:
II.3. Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế
Số biên chế hiện có và nhu cầu biên chế cần tuyển dụng viên chức theo kế hoạch 500
giƣờng ( 500 giƣờng/ 700 biên chế (BC)) nhƣ sau:
II.4. Tổ chức nhân sự
II.4.1. Các phòng chức năng
Gồm: Phòng kế hoạch tổng hợp, Hành chính quản trị, TCCB, Vật tƣ y tế, Tài chính kế
toán, Điều dƣỡng…
 Phòng kế hoạch tổng hợp
Phòng nghiệp vụ đƣợc sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách
nhiệm trƣớc Giám đốc về:
- Kế hoạch hoạt động của các Phòng, Khoa.
- Đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện quy chế Bệnh viện.
- Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn Bệnh viện.
Chức năng – Nhiệm vụ
- Căn cứ vào nhiệm vụ Bệnh viện, hƣớng dẫn các Phòng/Khoa lập kế hoạch thực hiện
các hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch,
quy chế bệnh viện, quy trình chuyên môn để báo cáo Giám đốc xem xét,
chỉ đạo.
- Tổ chức công tác thƣờng trực toàn viện, tổ chức giao ban hàng ngày toàn viện
- Quản lý chất lƣợng chuyên môn, tổng kết đánh giá công tác chuyên môn.
- Tổ chức việc phối hợp công tác giữa các Phòng/Khoa trong bệnh viện, giữa bệnh viện
với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của
Bệnh viện.
- Đảm bảo việc lƣu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
- Hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các bệnh viện khác.
- Phối hợp với phòng Khoa học – Đào tạo tổ chức đào tạo về chuyên môn cho các
thành viên trong bệnh viện và các bệnh viện khác.
- Tổ chức thực hiện hợp tác Quốc tế về chuyên môn theo kế hoạch của bệnh viện và
quy định của nhà nƣớc.
- Định hƣớng phát triển các chuyên khoa, xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn
kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo lên cấp trên.
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- Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo Giám đốc và cơ quan
cấp trên.
- Chuẩn bị các phƣơng tiện phòng chống thiên tai, thảm họa và các trƣờng hợp bất
thƣờng khác để trình Giám đốc và tổ chức thực hiện.
 Phòng Hành chính quản trị
Phòng HCQT chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc Bệnh viện và chịu trách nhiệm
trƣớc Giám đốc về tổ chức thực hiện công tác tổ chức Cán bộ phát triển theo mục tiêu của
Bệnh viện.
Chức năng - Nhiệm vụ
- Căn cứ vào nhiệm vụ chung của bệnh viện, lập kế hoạch tổ chức bộ máy, thi tuyển,
đào tạo, sắp xếp nhân lực và tổ chức thực hiện.
- Thực hiện công tác tổ chức cán bộ, quản lý hồ sơ lý lịch theo phƣơng pháp khoa học,
làm thống kê báo cáo theo quy định.
- Xây dựng lề lối làm việc và quan hệ công tác giữa các Phòng, Khoa.
- Tổ chức thực hiện tốt công tác bảo vệ chính trị nội bộ, quan hệ chặt chẽ với chính
quyền địa phƣơng để phối hợp công tác trong công việc có liên quan.
- Tổ chức thực hiện các chế độ chính sách của nhà nƣớc, của ngành Y tế đối với Cán bộ
– Viên chức và ngƣời bệnh trong Bệnh viện.
- Phối hợp với các đoàn thể quần chúng tổ chức phong trào thi đua, các đợt học tập thời
sự, chính trị, chính sách, văn hóa, ngoại ngữ để nâng cao y đức, tinh thần trách nhiệm và thái
độ phục vụ.
- Nắm tình hình, tâm tƣ nguyện vọng của Cán bộ – Viên chức để đề xuất với Giám đốc
xem xét, giải quyết.
- Phối hợp với các Trƣởng Phòng, Trƣởng Khoa để xem xét đáp ứng yêu cầu nhân sự
của các Phòng, Khoa.
- Quản lý công tác tuyển dụng nhƣ: tuyển chọn, định hƣớng, đào tạo, phát triển và duy
trì nhân sự theo mục tiêu của Bệnh viện.
- Quản lý và duy trì công tác chính sách về lao động, tiền lƣơng, bảo hiểm xã hội, bảo
hiểm Y tế, bảo hiểm tai nạn, khen thƣởng và kỷ luật.
- Quan tâm và nắm bắt tình hình của nhân viên bằng chƣơng trình huấn luyện về quản
lý cho các cấp quản lý và nhân viên, phát huy năng lực nhân viên trong môi trƣờng công việc
và văn hóa của Bệnh viện.
- Khảo sát nhân viên, nghiên cứu kế hoạch phát triển và xem xét các chính sách nhân
sự.
- Hƣớng dẫn và hỗ trợ nhân viên làm việc tích cực.
- Lựa chọn nguồn huấn luyện và cải tiến chƣơng trình đào tạo.
- Tuyển dụng và định hƣớng: dựa vào vai trò và quy trình tuyển dụng. Xây dựng những
ứng viên tốt. Tuyển dụng theo quy trình nhƣ: đơn xin việc, phỏng vấn, sơ tuyển, kiểm tra sức
khỏe, mở dữ liệu nhân sự. Tiếp nhận nhân viên mới theo quy trình.
- Xây dựng tốt mối quan hệ của Cán bộ – Viên chức trong Bệnh viện nhƣ: thăm hỏi
nhân viên có hoàn cảnh đặc biệt và tạo dựng môi trƣờng làm việc thuận lợi.
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- Hoạt động của Phòng HCQT tuân theo hệ thống quản lý của Bệnh viện và trong
phạm vi trách nhiệm của Phòng.
 Phòng tài chính kế toán
Phòng Tài chính Kế toán là đơn vị tham mƣu cho Ban Giám đốc toàn bộ các hoạt
động về tài chính của Bệnh viện.
Chức năng - Nhiệm vụ
- Ghi chép và hạch toán đúng, đầy đủ tất cả các nghiệp vụ kinh tế tài chính phát sinh,
phù hợp với quy định của Nhà nƣớc về chuẩn mực kế toán, nguyên tắc kế toán và quy định
thu chi của Bệnh viện.
- Lập và nộp báo cáo thuế, báo cáo tài chính đúng và kịp thời cho các cơ quan thẩm
quyền.
- Tham mƣu cho BGĐ trong công tác quản lý tài chính Bệnh viện, xây dựng và kiện
toàn bộ máy kế toán.
- Soạn thảo ban hành các quy chế quản lý tài chính, chi phí, quy trình nghiệp vụ phù
hợp với quy định của pháp luật và đặc điểm hoạt động của Bệnh viện.
- Tổ chức, giám sát thực hiện các nghiệp vụ hạch toán kế toán.
- Quản lý, giám sát việc sử dụng tài sản, vốn và chi phí toàn Bệnh viện.
- Lập kế hoạch hoạt động định kỳ, tham gia thẩm định hiệu quả các đề án đầu tƣ, giám
sát việc thực hiện kế hoạch tài chính.
- Quản lý, điều hành cán bộ viên chức trong phòng, đảm bảo hoàn thành mục tiêu, chức
năng, nhiệm vụ của phòng.
- Phối hợp và thực hiện các công việc khác theo yêu cầu của Ban Giám đốc.
Định hƣớng phát triển
- Quán triệt các chủ trƣơng chỉ đạo của Ban Giám đốc về định hƣớng phát triển trong
tƣơng lai.
- Không ngừng nâng cao tinh thần phục phục vụ đối với bệnh nhân và mọi ngƣời.
- Tạo điều kiện cho mỗi nhân viên có cơ hội học tập, nâng cao trình độ nghiệp vụ
chuyên môn.
- Tuyển dụng và đào tạo nhân viên, bố trí các nhân viên mới làm việc tại khu vực phù
hợp.
 Phòng Điều dƣỡng
Phòng Điều dƣỡng là đơn vị tham mƣu cho Ban Giám đốc về việc tổ chức, điều hành
và giám sát công tác chăm sóc ngƣời bệnh toàn diện.
Chức năng – Nhiệm vụ
- Quản lý chất lƣợng chuyên môn cho Điều dƣỡng, Kỹ thuật viên trong chăm sóc ngƣời
bệnh.
- Cập nhật và nâng cao trình độ cho Điều dƣỡng.
- Kiểm tra về kỹ năng thực hành và kiến thức chuyên môn của Điều dƣỡng, Kỹ thuật
viên hàng năm.
--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
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-

Quản lý công tác kiểm soát nhiễm khuẩn của bệnh viện.
Xây dựng chiến lƣợc phát triển điều dƣỡng.
Thiết lập và ứng dụng các tiêu chí đánh giá.
Quy trình hóa trong chuyên môn.
Nâng cao kỹ năng và cải tiến kỹ thuật chăm sóc ngƣời bệnh.

-

Đào tạo – Nghiên cứu khoa học
Tổ chức các chƣơng trình tập huấn, kiểm tra Điều dƣỡng hàng năm.
Tổ chức các chƣơng trình tập huấn Điều dƣỡng mới.
Hƣớng dẫn lâm sàng cho sinh viên thực tập.
Tổ chức chƣơng trình bồi dƣỡng chuyên môn đã tổ chức
Đào tạo Điều dƣỡng Cơ sở
Đào tạo và cử đi học về Quản lý Điều dƣỡng

-

Định hƣớng phát triển
1. Xây dựng quy trình Điều dƣỡng.
2. Xây dựng các chiến lƣợc phát triển về kỹ năng giao tiếp, chuyên môn.
Xây dựng mô hình đào tạo Trƣờng – Viện: Điều dƣỡng là giảng viên lâm sàng.
Là trung tâm đào tạo Điều dƣỡng các chuyên khoa.
Thống nhất quy trình kỹ thuật chăm sóc ngƣời bệnh.
Điều dƣỡng độc lập trong chăm sóc ngƣời bệnh.
Sử dụng bệnh án điện tử thành thạo.
Thành lập đội ngũ Điều dƣỡng chọn lọc và phân loại ngƣời bệnh ngay tuyến đầu.
Thành lập đội ngũ giảng dạy cấp cứu ban đầu.
80% Điều dƣỡng có khả năng giao tiếp với ngƣời nƣớc ngoài.

II.4.2. Đội ngũ chuyên môn
Đội ngũ nhân lực chuyên môn của bệnh viện với các Phó giáo sƣ, Tiến sỹ, Bác sỹ
chuyên khoa 2, Bác sỹ chuyên khoa 1, Thạc sỹ y học, Bác sỹ nội trú, Kỹ sƣ vật lý hạt nhân,
Cử nhân kỹ thuật y học, Cử nhân điều dƣỡng và các chức danh chuyên môn khác, đáp ứng
yêu cầu khám chữa bệnh ung bƣớu chất lƣợng cao. Các nhân viên chuyên môn đƣợc tuyển
dụng với yêu cầu cao về khả năng chuyên môn, khát khao khoa học, phẩm chất đạo đức và
tấm lòng yêu thƣơng bệnh nhân, sẵn sàng cho mục tiêu khám chữa bệnh từ thiện của bệnh
viện. Các nhân viên chuyên môn đều đƣợc đào tạo chuyên sâu từ 1- 3 năm tại các trung tâm
y học lớn nhƣ Trƣờng đại học Y Dƣợc thành phố Hồ Chí Minh, Trƣờng đại học Y Hà Nội,
Trƣờng đại học Y Dƣợc Huế, Trƣờng đại học Y dƣợc Cần Thơ, Bệnh viện ung bƣớu thành
phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện K Hà Nội, Bệnh viện Chợ Rẫy, Bệnh viện Huyết học thành
phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện trung ƣơng Huế… Một số đƣợc gởi đi đào tạo tại Hoa Kỳ,
Nhật Bản, Hàn Quốc...
Bệnh viện Ung bƣớu Thành phố Cần Thơ gồm các khoa sau:
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 Các khoa lâm sàng
Gồm: Nội, ngoại, xạ, hồi sức cấp cứu, khoa khám…
 Các khoa cận lâm sàng
Gồm: Xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh, giải phẫu bệnh, thăm dò chức năng…
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II.5. Nhu cầu đào tạo thêm nhân sự cho bệnh viện 500 giƣờng
Chi phí nhân công hằng năm ƣớc tính trung bình khoảng 1,673,500 USD. Chi phí
lƣơng dự kiến nhƣ bảng sau:
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CHƢƠNG III: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ DỰ ÁN
III.1. Cơ sở pháp lý lập tổng mức đầu tƣ
Tổng mức đầu tƣ cho Dự án đƣợc lập dựa trên các phƣơng án thiết kế cơ sở của dự án
và các căn cứ sau đây :
 Luật Xây dựng số 38/2008/QH12 ngày 19/6/2009 của Quốc Hội nƣớc CHXHCN Việt
Nam;
 Nghị định số 123/2008/NĐ-CP ngày 08/12/2008 của Chính phủ quy định chi tiết thi
hành Luật thuế giá trị gia tăng;
 Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 27/05/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng
dẫn việc lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”;
 Thông tƣ 18/2008/TT-BXD bổ sung một số phƣơng pháp xác định chi phí xây dựng
trong dự toán xây dựng công trình tại Thông tƣ 05/2007/TT-BXD do Bộ Xây dựng ban hành.
 Thông tƣ số 129/2008/TT-BTC ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành Nghị định số
123/2008/NĐ-CP;
 Thông tƣ 130/2008/TT-BTT ngày 26/12/2008 hƣớng dẫn thi hành một số điều của
Luật Thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp.
 Thông tƣ số 02/2007/TT–BXD ngày 14/2/2007. Hƣớng dẫn một số nội dung về: lập,
thẩm định, phê duyệt dự án đầu tƣ xây dựng công trình; giấy phép xây dựng và tổ chức quản
lý dự án đầu tƣ xây dựng công trình;
 Thông tƣ 33/2007/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 09 tháng 04 năm 2007 hƣớng dẫn
quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nƣớc;
 Thông tƣ 203/2009/TT-BTC của Bộ Tài Chính ngày 20 tháng 10 năm 2010 hƣớng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
 Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây dựng kèm theo Quyết định số
957/QĐ-BXD ngày 29/9/2009 của Bộ Xây dựng;
 Các văn bản khác của Nhà nƣớc liên quan đến lập Tổng mức đầu tƣ, tổng dự toán và
dự toán công trình.
III.2. Tổng mức vốn đầu tƣ ban đầu
III.2.1 Nội dung
Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ vào dự án làm cơ sở
để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ.
Tổng chi phí đầu tƣ bao gồm chi phí xây lắp công trình, chi phí mua sắm máy móc
thiết bị, chi phí quản lý dự án, chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng, chi phí khác, các khoản phí dự
phòng và chi phí đền bù giải phóng mặt bằng. Tổng các khoản chi phí này sẽ là tổng mức
vốn đầu tƣ ban đầu.
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(1)

Chi phí xây lắp
 Các hạng mục xây dựng của dự án bao gồm :
ĐVT: EUR
 Các hạng mục kỹ thuật lắp đặt trong dự án bao gồm:

Chi phí đầu tƣ trang thiết bị máy móc chuyên dùng
Các chi phí này đã bao gồm chi phí mua sắm thiết bị; chi phí vận chuyển, thuế và các
loại phí có liên quan.
ĐVT: EUR
(2)

--------------------------------------------------------------------------Đơn vị tƣ vấn: Công ty CP Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh
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(3)

Chi phí quản lý dự án:
 Chi phí quản lý dự án tính theo Định mức chi phí quản lý dự án và tƣ vấn đầu tƣ xây
dựng công trình.
 Chi phí quản lý dự án bao gồm các chi phí để tổ chức thực hiện các công việc quản lý
dự án từ giai đoạn chuẩn bị dự án, thực hiện dự án đến khi hoàn thành nghiệm thu bàn giao
công trình vào khai thác sử dụng, bao gồm:

Chi phí tổ chức lập dự án đầu tƣ.

Chi phí tổ chức thẩm định dự án đầu tƣ, tổng mức đầu tƣ; chi phí tổ chức thẩm tra
thiết kế và dự toán xây dựng công trình.

Chi phí tổ chức lựa chọn nhà thầu trong hoạt động xây dựng;

Chi phí tổ chức quản lý chất lƣợng, khối lƣợng, tiến độ và quản lý chi phí xây dựng
công trình;

Chi phí tổ chức đảm bảo an toàn và vệ sinh môi trƣờng của công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, thanh toán, quyết toán hợp đồng; thanh toán, quyết toán
vốn đầu tƣ xây dựng công trình;

Chi phí tổ chức nghiệm thu, bàn giao công trình;

Chi phí khởi công, khánh thành;

Chi phí quản lý dự án = (GXL+GTB)*0.993% = 480,801 EUR
GXL: Chi phí xây lắp
GTB: Chi phí thiết bị, máy móc
(4)
Chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng: bao gồm các khoản chi phí :

Chi phí khảo sát địa hình, địa chất

Chi phí lập dự án

Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng

Chi phí thiết kế bản vẽ kỹ thuật của công trình dân dụng có yêu cầu thiết kế 3 bƣớ

Chi phí thiết kế bản vẽ thi công

Chi phí thẩm tra tính hiệu quả và tính khả thi của dự án đầu tƣ"

Chi phí thẩm tra thiết kế kỹ thuật đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bƣớc"

Chi phí thẩm tra thiết kế thi công đối với công trình có yêu cầu thiết kế 3 bƣớc"

Chi phí thẩm tra dự toán công trình

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu thi công xây dựng

Chi phí lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu cung cấp vật tƣ thiết bị

Chi phí giám sát thi công xây dựng

Chi phí giám sát lắp đặt thiết bị

Chi phí kiểm tra và chứng nhận sự phù hợp về chất lƣợng công trình"

Chi phí thử tĩnh cọc

Chi phí khác

Chi phí quan trắc biến dạng công trình

Lệ phí thẩm định dự án

Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế (công trình thuộc nhóm V)

Lệ phí thẩm định tổng dự toán (công trình thuộc nhóm V)

Chi phí kiểm toán vốn đầu tƣ
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Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán

Chi phí bảo hiểm công trình (công trình cao 11 tầng)
 Tổng các chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng là 765,634 EUR
(5)

Chi phí khác
Chi phí khác bao gồm các chi phí cần thiết không thuộc chi phí xây dựng; chi phí thiết
bị, chi phí quản lý dự án và chi phí tƣ vấn đầu tƣ xây dựng nói trên:

Chi phí quan trắc biến dạng công trình

Lệ phí thẩm định dự án

Lệ phí thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu thiết kế (công trình thuộc nhóm V)

Lệ phí thẩm định tổng dự toán (công trình thuộc nhóm V)

Chi phí kiểm toán vốn đầu tƣ

Chi phí thẩm tra - phê duyệt quyết toán

Chi phí bảo hiểm công trình (công trình cao 11 tầng)
 Tổng các khoản chi phí khác là 58,781 EUR
(6)

Chi phí dự phòng = (Gxl+ Gtb+Gql+Gtv+Gk+Gdp) x 10% = 5,237,310 EUR

III.2.2. Kết quả tổng mức đầu tƣ của dự án
Bảng tổng hợp định mức vốn đầu tƣ của dự án
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CHƢƠNG IV: NGUỒN VỐN ĐẦU TƢ CỦA DỰ ÁN
IV.1. Phân bổ nguồn vốn cho tổng mức đầu tƣ
ĐVT: EUR
IV.2. Tiến độ thực hiện và kế hoạch sử dụng vốn
Tiến độ thực hiện và triển khai của dự án gồm các bƣớc nhƣ sau:
 Hoàn thành các thủ tục và giải ngân nguồn vốn
 Khởi công và xây dựng công trình
 Lắp đặt thiết bị vận hành thử
 Đi vào hoạt động chính thức
Bảng tiến độ dự kiến triển khai dự án
Theo đó, tiến độ sử dụng vốn đƣợc thực hiện nhƣ sau :
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IV.3. Cơ cấu nguồn vốn
Nguồn vốn của dự án bao gồm:Vốn tài trợ OAD là 57,000,000 EUR, Vốn đối ứng
trích từ ngân sác địa phƣơng là 7,249,813 EUR.
Bảng cơ cấu nguồn vốn
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