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CHƢƠNG I: BÁO CÁO TÓM TẮT VỀ DỰ ÁN 

 
I.1 Mô tả dự án 

I.1.1 Mục tiêu của dự án 

Mục tiêu chính của dự án là hƣớng tới việc giữ gìn, duy trì và bảo vệ sức khỏe cộng 

đồng; không chỉ khám và chữa bệnh, dự án còn mong muốn góp phần tăng cƣờng công tác 

truyền thông giáo dục, nâng cao nhận thức cũng nhƣ trách nhiệm của ngƣời dân về việc tự 

bảo vệ sức khỏe cho chính mình và ngƣời thân. 

 

I.1.2. Các thành phần của dự án 

“Dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” có 3 thành phần 

sau: 

- Thành phần 1- Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc: Bệnh viện đầu tiên ở Việt Nam sử 

dụng toàn bộ trang thiết bị, máy móc của Nhật, bác sỹ đứng đầu mỗi khoa đều là của Nhật. 

Bệnh viện chuyên khám và tƣ vấn miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân 

nhiễm HIV/AIDS; đồng thời xét nghiệm HIV miễn phí cho bệnh nhân. 

- Thành phần 2- Tạp chí Sức khỏe: Đây là chuyên san của báo Gia đình &Xã hội, 

phát hành mỗi tháng 2 số. Tạp chí đƣợc phát miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các trung 

tâm học tiếng Nhật; đồng thời cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty kinh doanh 

dƣợc, trang thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia 

đình. 

- Thành phần 3- Website (www.tapchisuckhoe.com.vn): Cùng với Tạp chí Sức 

khỏe, Website này đƣợc xây dựng nhƣ là một kênh truyền thông đại chúng mới, đăng tải tất 

cả các thông tin in trên tạp chí, các dịch vụ và địa chỉ liên quan đến chăm sóc sức khỏe, bao 

gồm chuyên mục bác sỹ tƣ vấn online. Bên cạnh đó, Website còn cung cấp dịch vụ quảng 

cáo cho các công ty tƣơng tự Tạp chí Sức khỏe. 

Tạp chí Sức khỏe và trang www.tapchisuckhoe.com.vn sẽ là 2 kênh truyền thông đắc 

lực hỗ trợ cho sự hình thành, hoạt động và phát triển của bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc. 

 

I.1.3. Các cơ quan chịu trách nhiệm về dự án  

Dự án “Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” trong từng giai đoạn từ đề xuất dự 

án đến thực hiện và vận hành dự án đều do chủ đầu tƣ là Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch 

vụ Hạnh Phúc chịu trách nhiệm.  

Chủ đầu tƣ : Công ty TNHH Thƣơng mại Dịch vụ Hạnh Phúc 

 Tên giao dịch : Hanh phuc Trading Service.,Co.LTD 

  Tên viết tắt : Công ty TNHH Hạnh Phúc 

Địa chỉ : Q.Bình Tân, Tp.HCM 

Số điện thoại :  

Mã số  thuế :  

 

I.2. Lịch trình thực hiện dự án 

Thời gian thực hiện dự án: 25 năm, dự án đi vào hoạt động từ tháng 02 năm 2013 đến 

năm 2038; thanh lý tài sản vào năm 2039. 
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I.3. Địa điểm thực hiện dự án 

“Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” gồm 3 thành phần đã nêu ở trên đều 

đƣợc thực hiện ở Tp.Hồ Chí Minh. 

 
Hình: Vùng dự án 

 

Với Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc, địa điểm xây dựng là:huyện Bình Chánh, Tp.Hồ 

Chí Minh. 

Riêng 2 kênh truyền thông là website và tạp chí Sức khỏe sẽ đƣợc thực hiện tại trụ sở 

công ty.  

 

I.4. Nguồn tài chính của dự án 

 Tài chính cho dự án đƣợc tài trợ bởi Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (gọi tắt là 

JICA) 

 Tổng mức đầu tƣ của dự án là 8,232,000 USD tƣơng đƣơng với 171,479,802,000 

đồng, trong đó:  

 ▪ Vốn ODA: 7,704,000 USD tƣơng đƣơng với 160,749,802,000 đồng 

 ▪ Vốn đối ứng: 528,000 USD tƣơng đƣơng với 11,000,000,000 đồng 

 

Hình thức cung cấp ODA: Vay ODA ƣu đãi trong vòng 25 năm với lãi suất ƣu đãi là 

2%/năm. Trong thời gian chƣa hoàn vốn từ năm 2013 đến năm 2018, chủ đầu tƣ đƣợc ân hạn 

cả vốn gốc và lãi phát sinh.  
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CHƢƠNG II: BỐI CẢNH VÀ CĂN CỨ CỦA DỰ ÁN 

 
II.1.Căn cứ xác định sự cần thiết và tính cấp thiết của dự án  

II.1.1. Môi trƣờng vĩ mô  

 Tình hình kinh tế  

Theo Tổng cục Thống kê, tình hình kinh tế Việt Nam sáu tháng đầu năm 2012 gặp 

nhiều khó khăn. Tổng sản phẩm trong nƣớc (GDP) ƣớc tính tăng 4.38% so với cùng kỳ năm 

2011, trong đó quý I tăng 4.00%; quý II tăng 4.66%. Trong mức tăng trƣởng chung của toàn 

nền kinh tế sáu tháng đầu năm nay, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2.81%, đóng 

góp 0.48 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 3.81%, đóng góp 1.55 

điểm phần trăm; khu vực dịch vụ tăng 5.57%, đóng góp 2.35 điểm phần trăm.  

Tăng trƣởng kinh tế sáu tháng đầu năm nay đạt mức thấp do nhiều ngành, lĩnh vực gặp 

khó khăn trong sản xuất kinh doanh và tiêu thụ sản phẩm. Sản xuất công nghiệp chiếm tỷ trọng 

lớn nhƣng kết quả tăng thấp. Tuy nhiên, từ quý II nền kinh tế đã có những chuyển biến tích cực, 

đặc biệt đối với khu vực công nghiệp và xây dựng: Giá trị tăng thêm của khu vực này quý I năm 

nay chỉ tăng 2.94% so với cùng kỳ năm trƣớc, sang quý II đã tăng lên 4.52%, trong đó công 

nghiệp tăng từ 4.03% lên 5.40%.  

Về xuất khẩu hàng hóa, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng sáu ƣớc tính đạt 9.8 tỷ 

USD, tăng 0.6% so với tháng trƣớc và tăng 13.6% so với cùng kỳ năm 2011. Tính chung sáu 

tháng đầu năm, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu đạt 53.1 tỷ USD, tăng 22.2% so với cùng kỳ 

năm trƣớc, bao gồm: Khu vực kinh tế trong nƣớc đạt 20.5 tỷ USD, tăng 4%; khu vực có vốn 

đầu tƣ nƣớc ngoài (kể cả dầu thô) đạt 32.6 tỷ USD, chiếm 61.5% tổng kim ngạch (Cùng kỳ 

năm 2011 chiếm 54.7%) và tăng 37.3%. Nếu loại trừ yếu tố giá, kim ngạch hàng hóa xuất 

khẩu sáu tháng đầu năm ƣớc tính đạt 52.9 tỷ USD, tăng 21,7%. Điều này cho thấy mức tăng 

kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm nay chủ yếu do lƣợng xuất khẩu tăng, yếu 

tố giá hầu nhƣ không đóng góp vào mức tăng chung và đây là điểm khác biệt với sáu tháng 

đầu năm 2011. Lƣợng cao su xuất khẩu sáu tháng đầu năm tăng 41% so với cùng kỳ năm 

trƣớc; sắn và sản phẩm của sắn tăng 73.5%; hạt điều tăng 44.8%; cà phê tăng 22.3%.; Gỗ và 

sản phẩm gỗ đạt 2.2 tỷ USD, tăng 24.4%. 

Với những hạn chế cũng nhƣ kết quả đạt đƣợc thì nhìn chung kinh tế Việt Nam 6 

tháng đầu năm 2012 gặp nhiều khó khăn, nhà nƣớc cần có những biện pháp thích hợp nhằm 

đẩy mạnh tăng trƣởng kinh tế. Giới phân tích cho rằng mục tiêu giữ tỷ lệ lạm phát ở tỷ lệ 1 

con số và duy trì tăng trƣởng kinh tế khoảng 6% trong năm đòi hỏi phải nỗ lực rất nhiều.   

 

 Các yếu tố liên quan đến dân số   

Từ năm 2005 Việt Nam đã đạt mức sinh thay thế và tiếp tục đƣợc duy trì mức sinh 

này trong 5 năm qua. Nhận thức thái độ hành vi về dân số-kế hoạch hóa gia đình và chăm 

sóc sức khỏe sinh sản của các tầng lớp nhân dân, kể cả nam giới, đã có chuyển biến tích cực. 

Quy mô gia đình ít con ngày càng đƣợc nhiều ngƣời chấp nhận. Một số đô thị lớn đã bắt đầu 
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có dấu hiệu của giảm sinh cùng với sự già hóa dân số và tình trạng mất cân bằng giới tính 

khi sinh cao hơn.   

Quy mô dân số lớn và tiếp tục tăng, cơ cấu dân số biến động mạnh, tỷ trọng dân số 

của nhóm dƣới 15 tuổi giảm từ 33.1% năm 1999 xuống còn 25% năm 2009. Tỷ trọng dân số 

của nhóm 15–59 tuổi (là nhóm tuổi lao động) lại tăng từ 59% năm 1999 lên 66%, và nhóm từ 

60 tuổi trở lên tăng từ 8% năm 1999 lên 9% năm 2009. Chỉ số già hóa dân số (tổng số ngƣời 

>60 tuổi: ngƣời dƣới 15 tuổi) tăng 11.4%, từ 24.3% năm 1999 lên 35.7% năm 2009. Điều 

này đặt ra yêu cầu cho chăm sóc sức khỏe cho ngƣời cao tuổi trong thời gian tới. Đồng thời, 

nhóm phụ nữ bƣớc vào tuổi sinh đẻ cũng rất lớn, sẽ ảnh hƣởng nhiều tới nhu cầu sử dụng 

dịch vụ sức khỏe sinh sản, và chăm sóc nhi khoa.   

 Tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh là một vấn đề quan trọng cần ƣu tiên giải 

quyết. Tỷ số giới tính (số trẻ em trai/100 em gái) khi sinh đã tăng lên trong 10 năm, rõ nét 

nhất là trong vòng 5 năm qua. Đến 2010, tỷ số giới tính khi sinh ƣớc tính là 111.2 trẻ trai/100 

trẻ gái.  

  

 Công nghiệp hóa, đô thị hóa, di cƣ và thay đổi lối sống   

Đô thị hóa, công nghiệp hóa nhanh tạo ra những thách thức lớn đối với công tác chăm 

sóc sức khỏe. Đến nay đã có 29.6% dân số sống ở khu vực thành thị so với 23.7% vào năm 

1999.  

Khi Việt Nam trở thành nƣớc công nghiệp, tỷ lệ dân sống ở thành phố sẽ trên 50%. 

Đời sống đô thị cùng với nhiều stress là yếu tố nguy cơ cho các bệnh tâm thần, tim mạch, và 

bệnh không lây nhiễm khác. Công nghiệp hóa tăng nguy cơ ô nhiễm môi trƣờng, nhất là khi 

các luật lệ về bảo vệ môi trƣờng chƣa đủ mạnh. Còn rất nhiều thách thức khi tình trạng ô 

nhiễm nguồn nƣớc, không khí và nạn rác thải tại các cộng đồng dân cƣ không chỉ ở thành 

phố mà cả vùng nông thôn. Các nguy cơ ảnh hƣởng bởi ô nhiễm môi trƣờng lao động công 

nghiệp và nông nhiệp cũng gia tăng.   

Do sự phát triển kinh tế chênh lệch giữa các vùng miền, tình trạng di cƣ khá phổ biến,  

có tỉnh sau 10 năm dân số không tăng mà đã giảm đi 3%. Tình trạng lao động từ nông thôn 

ra thành thị tìm việc làm trong thời kỳ nông nhàn làm tăng nguy cơ mang bệnh cũng nhƣ tệ 

nạn từ thành phố về nông  thôn, nhất là các bệnh lây qua đƣờng tình dục và HIV/AIDS. Bên 

cạnh đó, di cƣ là vấn đề gây áp lực cho các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho nhân dân ở các 

vùng đô thị cũng nhƣ vùng kinh tế mới nhận ngƣời di cƣ ở nông thôn, vùng núi.  

 

 Biến đổi khí hậu   

Việt Nam là một trong số 10 quốc gia dự báo là sẽ bị ảnh hƣởng nặng nề nhất do biến 

đổi khí hậu và mực nƣớc biển dâng. Ngoài ra, các loại thiên tai có ảnh hƣởng rất lớn tới sức 

khỏe ngƣời dân do hậu quả là mất nguồn nƣớc sạch, nhất là mất diện tích lớn trồng lúa ở 

Đồng Bằng Sông Cửu Long... sẽ gây hậu quả đến an ninh lƣơng thực, biến đổi môi trƣờng 

sống, phá hủy các công trình công cộng, trong đó có các cơ sở y tế, biến động dân số sẽ xảy 

ra trên diện rộng.   
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 Nhà ở và môi trƣờng  

Theo số liệu báo cáo sơ bộ Tổng điều tra dân số và nhà ở ngày 01/4/2009, đã có 67% 

hộ gia đình sử dụng nguồn nƣớc hợp vệ sinh, 54% hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh[1]. Cùng 

với quá trình công nghiệp hóa và đô thị hóa, vấn đề ô nhiễm môi trƣờng đô thị, ô nhiễm 

không khí và nguồn nƣớc khu dân cƣ ngày càng nghiêm trọng, ảnh hƣởng trực tiếp đến sức 

khỏe nguời dân. Ô nhiễm không khí đô thị chủ yếu do giao thông (70%) do quá tải ô tô, xe 

máyvà do các thành phố đang xây dựng, đô thị hoá một cách mạnh mẽ [2]. Có hàng loạt các 

bệnh cấp tính và mãn tính phát sinh do tiếp xúc với các chất gây ô nhiễm .  

Môi trƣờng và điều kiện lao động tuy đã đƣợc cải thiện đáng kể nhất là từ khi các nhà 

đầu tƣ, cơ sở sản xuất nhập đồng bộ dây chuyền công nghệ. Tuy nhiên, tại một số cơ sở sản 

xuất vẫn sử dụng dây chuyền cũ kỹ lạc hậu, gây ô nhiễm môi trƣờng làm việc. Đối với các 

doanh nghiệp nhỏ, doanh nghiệp tƣ nhân, cơ sở làng nghề, điều kiện lao động chƣa đƣợc 

giám sát hoặc giám sát ở mức rất thấp. Lực lƣợng lớn lao động từ nông thôn vào thành thị 

làm việc kiếm sống với nhiều công việc độc hại, điều kiện lao động của những ngƣời này 

không đƣợc đảm bảo, có nhiều yếu tố nguy cơ đối với tình trạng sức khỏe và bệnh tật trong 

khi không có hỗ trợ đầy đủ từ y tế lao động [2].    

 

 Các yếu tố liên quan đến lối sống  

Thuốc lá là một trong những nguyên nhân hàng đầu gây tử vong. Tiêu thụ thuốc lá ở 

Việt Nam đang có chiều hƣớng giảm: năm 2002, tỷ lệ hút thuốc lá ở nam giới là 56%, năm 

2010 tỷ lệ này là 47.4%. Ở nữ giới tỷ lệ hút thuốc cũng giảm xuống còn 1.4% [3]. Tính cho 

cả hai giới là 23.8% (15.3 triệu ngƣời trƣởng thành) hiện đang hút thuốc. Trong đó 81.8% 

hút thuốc hàng ngày, 83.7% hút thuốc lá và 26.9% hút thuốc lào. Khoảng 69% những ngƣời 

hút thuốc hằng ngày hút từ 10 điếu thuốc trở lên trong 1 ngày, 29.3% hút từ 20 điếu trở 

lên/ngày.  

Tuổi bình quân bắt đầu hút thuốc hằng ngày là 19.8 tuổi. Khoảng 73.1% ngƣời trƣởng 

thành (47 triệu ngƣời) từ 15 tuổi trở lên báo cáo rằng họ đã bị hút thuốc lá thụ động ở nhà 

(77.2% nam và 69.2% nữ). Bên cạnh gánh nặng về bệnh tật và tử vong, hút thuốc còn tạo ra 

gánh nặng về tài chính. Đã có quy định về cấm hút thuốc lá ở nơi công cộng, nơi đông  

ngƣời, nhƣng việc thực hiện và các chế tài xử lý không đủ mạnh nên hầu nhƣ không có kết 

quả trên thực tế. Một số giải pháp về truyền thông, cấm quảng cáo, hạn chế lƣu thông, tăng 

thuế… đã đƣợc triển khai nhƣng chƣa mạnh mẽ và hiệu quả chƣa cao.   

 

Sử dụng rƣợu bia: theo Điều tra y tế quốc gia 2001–2002, tỷ lệ nam giới 15 tuổi trở 

lên uống rƣợu là 46%. Tỷ lệ uống rƣợu cao ở nhóm có trình độ học vấn cao hơn: Nam giới 

có trình độ học vấn từ trung học phổ thông trở xuống uống rƣợu khoảng 40%,  trong khi đó ở 

nhóm nam giới có trình độ trên trung học phổ thông, kể cả nông thôn, thành thị là khoảng 

60%. Theo điều tra thanh thiếu niên Việt Nam (SAVY1 và SAVY 2), tỷ lệ đã từng uống hết 

một cốc rƣợu/bia trong độ tuổi 14–17 tuổi năm 2004 là 35% đến năm 2009 đã tăng lên 

47.5%, đối với tuổi 18–21 năm 2004 là 57.9% đến năm 2009 đã tăng lên 66.9% [4].   

 

http://lapduan.com.vn – 08.39118552 

http://lapduan.com.vn/


DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG 

 

 

 

Tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM          Trang 6 
 

Chế độ dinh dƣỡng: Nói chung, chế độ ăn hiện nay của ngƣời Việt Nam chứa nhiều 

rau, quả, với lƣợng lipid thấp là một yếu tố có lợi cho sức khỏe. Tuy nhiên, tình hình này có 

thể thay đổi rất nhanh, đặc biệt khi kinh tế phát triển dễ dàng tiếp cận với những loại thực 

phẩm đem lại nhiều năng lƣợng, nguy cơ này lớn hơn ở những vùng dân trí thấp nhƣng 

không thiếu lƣơng thực.   

Thừa cân và béo phì đã trở thành vấn đề sức khỏe cộng đồng ở nhiều khu vực trên thế 

giới, hiện trên thế giới có tới trên 250 triệu ngƣời béo phì, kéo theo việc tăng nhanh ngƣời 

mắc các bệnh mạn tính và tăng chi phí cho việc điều trị và phòng bệnh. Tỷ lệ thừa cân ở 

ngƣời Việt Nam trƣởng thành năm 2000 là 5.4% (đô thị) và 1.7% ở nông thôn [7]. Tỷ lệ thừa 

cân ở trẻ em khoảng 1.3% đối với  trẻ em dƣới 5 tuổi và 0.8% đối với trẻ em tử 5–10 tuổi 

[2].   

 

Ma tuý, mại dâm: Số ngƣời sử dụng ma tuý ở Việt Nam tăng nhanh trong những năm 

gần đây, đặc biệt là nhóm trẻ tuổi. Năm 2009 toàn quốc có khoảng 125,000 ngƣời tiêm chích 

ma tuý [5]. Lây nhiễm HIV và các bệnh lây truyền qua đƣờng máu do tiêm chích ma tuý vẫn 

là một mối lo ngại. Ngƣời tiêm chích ma tuý có tỷ lệ nhiễm HIV cao, khoảng trên 50% các 

trƣờng hợp đƣợc báo cáo [6]. HIV/AIDS có liên quan rất cao với sử dụng ma tuý ở nƣớc ta, 

ƣớc tính có khoảng 38.6% ngƣời nhiễm HIV/AIDS trong cả nƣớc là do tiêm chích ma tuý 

[8]. Tỷ lệ ngƣời nghiện ma tuý có quan hệ tình dục với gái mại dâm trong 12 tháng qua từ 

18% đến 59%, vì vậy nguy cơ lây truyền HIV trong nhóm nghiện chích ma tuý, mại dâm và 

bạn tình của họ là khá cao.   

 

II.1.2. Chính sách phát triển của đất nƣớc 

Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lƣợc 

phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020 đã nêu rõ ngành Y là nhân tố quan 

trọng góp phần phát triển Việt Nam bền vững. Trong Quyết định này, Chính phủ Việt Nam 

đã đề ra mục tiêu: 

+ Phát triển về số lƣợng và nâng cao chất lƣợng các dịch vụ y tế, chăm sóc sức khỏe; 

bảo đảm an toàn thực phẩm; cải thiện điều kiện và vệ sinh môi trƣờng lao động. 

+ Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe theo hƣớng toàn diện, chú trọng dự phòng tích cực và 

chủ động, khống chế kịp thời và kiểm soát tốt các dịch bệnh, sàng lọc phát hiện sớm và điều 

trị kịp thời bệnh tật. Củng cố và tăng cƣờng hệ thống y tế theo hƣớng đa dạng hóa các loại 

hình phục vụ và xã hội hóa lực lƣợng tham gia, trong đó các cơ sở y tế công phải đóng vai 

trò chủ đạo. Thiết lập hệ thống cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện, tập trung 

vào việc cung cấp các dịch vụ y tế cơ bản và các dịch vụ chăm sóc sức khỏe ban đầu. Nâng 

cao chất lƣợng dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng ở tất cả các tuyến; 

giảm tình trạng quá tải ở các bệnh viện tuyến trên. Cải thiện, nâng cấp cơ sở vật chất, điều 

kiện làm việc của các trạm y tế xã, phƣờng. Đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực y tế và 

nhân viên công tác xã hội cả về số lƣợng và chất lƣợng; đào tạo các nhân viên y tế cộng 

đồng, các kỹ thuật viên y tế để bảo đảm cho họ có khả năng tiến hành tốt các công việc chữa 

bệnh, chăm sức khỏe và triển khai các hoạt động y tế dự phòng. 

+ Từng bƣớc hình thành hệ thống quản lý và kiểm soát vệ sinh, an toàn thực phẩm 

nhằm bảo vệ sức khỏe và quyền lợi ngƣời tiêu dùng. 
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II.1.3. Kết luận 

Nhƣ vậy, “Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” phù hợp với bối cảnh kinh 

tế xã hội của đất nƣớc, phù hợp với chính sách phát triển bền vững mà Chính phủ Việt Nam 

đã định hƣớng. 

 

II.2. Các điều kiện và cơ sở của dự án 

II.2.1. Ngành Y ở Việt Nam 

 Thực trạng chung: 

  Theo Báo cáo chung tổng quan ngành Y tế Việt Nam năm 2011 của Bộ Y tế, ngành Y 

ở Việt Nam đang từng bƣớc phát triển cùng sự phát triển của nền kinh tế cả nƣớc. Hiện nay, 

mạng lƣới y tế cơ sở đã phát triển rộng khắp, 100% các xã –phƣờng đã có cán bộ y tế hoạt 

động.  

  Tính đến ngày 24/5/2010, trong khu vực Nhà nƣớc có 13,500 cơ sở khám bệnh chữa 

bệnh. Trong đó có 1,100 bệnh viện công với 180,860 giƣờng bệnh, đƣợc đầu tƣ nhiều trang 

thiết bị hiện đại nhƣng so với nhu cầu cung cấp dịch vụ y tế thì hầu hết cơ sở vật chất, nhà 

cửa, điện nƣớc, thiết bị thông dụng của các bệnh viện vẫn chƣa đạt tiêu chuẩn tối thiểu. Tỷ lệ 

ngƣời có khám chữa bệnh trong 12 tháng trƣớc thời điểm phỏng vấn (5/2010) là 40.9%, 

trong đó 37.1% có khám/chữa bệnh ngoại trú và 8.1% có khám chữa bệnh nội trú. Tỷ lệ này 

ở thành thị cao hơn một chút so với nông thôn; nhóm hộ giàu nhất cao hơn nhóm hộ nghèo 

nhất. Khi phải nhập viện, ngƣời dân chủ yếu đã đến các bệnh viện nhà nƣớc. Tỷ lệ lƣợt 

ngƣời khám chữa bệnh nội trú tại các bệnh viện nhà nƣớc năm 2010 trung bình là 83.2%. 

Tuy nhiên, ngƣời dân nông thôn có ít hơn cơ hội đƣợc khám chữa bệnh tại các bệnh viện nhà 

nƣớc. Năm 2010 có 81% lƣợt ngƣời ở khu vực nông thôn khám, chữa bệnh nội trú tại các 

bệnh viện nhà nƣớc, trong khi tỷ lệ này ở khu vực thành thị là 90%. Có 66.7% số ngƣời 

khám chữa bệnh nội, ngoại trú có thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, 

trong đó thành thị là 72.6%, nông thôn là 64.1%. Đặc biệt có 74.4% số ngƣời thuộc nhóm hộ 

nghèo nhất có thẻ bảo hiểm y tế hoặc sổ/thẻ khám chữa bệnh miễn phí, trong khi nhóm hộ 

giàu nhất chỉ có 71%. Những vùng nghèo nhất nhƣ Trung du và Miền núi phía Bắc và Tây 

Nguyên, những nhóm dân tộc thiểu số có tỷ lệ này cao hơn mức trung bình của cả nƣớc. Chi  

tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 ngƣời 1 tháng đạt khoảng 62 ngàn đồng, chiếm 

tỷ trọng 5.4% trong chi tiêu cho đời sống. Chi tiêu cho y tế, chăm sóc sức khoẻ bình quân 1 

ngƣời 1 tháng của nhóm hộ giàu nhất cao hơn gấp 3.8 lần so với nhóm hộ nghèo nhất, của hộ 

thành thị cao hơn 1.43 lần so với hộ nông thôn. 

  Mặc dù ngành Y đang phát triển nhƣng cơ sở vật chất, khoa học kỹ thuật, cơ chế 

chính sách, dịch vụ,...vẫn chƣa đáp ứng đầy đủ nhu cầu cho hơn 88 triệu dân cả nƣớc. 

 

 Y tế tƣ nhân 

  Trƣớc thời kỳ Đổi mới, hệ thống y tế Việt Nam đƣợc xây dựng và phát triển theo định 

hƣớng xã hội chủ nghĩa. Y tế nhà nƣớc đóng vai trò chủ đạo trong sự nghiệp chăm sóc và 

bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. Qua nhiều năm vận hành, đã có những tồn tại về mặt cơ chế, 

chính sách và nhằm giải quyết những hạn chế đó cộng với mục tiêu đáp ứng nhu cầu đa dạng 

của nhân dân trong việc giữ gìn sức khỏe, Nhà nƣớc đã ban hành Pháp lệnh mới về hành 
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nghề y dƣợc tƣ nhân. Sự có mặt của y tế tƣ nhân giúp khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của 

ngƣời dân đƣợc cải thiện.  

  Khi y tế tƣ nhân phát triển thì các bệnh viện tƣ cũng phát triển theo. Tính đến tháng 

5/2010, theo số liệu ƣớc tính của Vụ Điều trị, Bộ Y tế, ở khu vực tƣ nhân, cả nƣớc đã có 103 

bệnh viện tƣ nhân chiếm tỷ lệ 9.6% so với bệnh viện công lập. Tƣ nhân có tổng số 6,274 

giƣờng bệnh chiếm 3.5% so với giƣờng bệnh công lập. Có 29 tỉnh, thành phố trực thuộc 

trung ƣơng có bệnh viện tƣ nhân. Điều này thể hiện tiềm năng của khu vực tƣ nhân đóng góp 

trong cung cấp các dịch vụ điều trị nội trú thời gian tới. Bên cạnh đó, phân bố y tế tƣ nhân 

không đồng đều, tập trung chủ yếu ở các vùng có điều kiện kinh tế phát triển, mất cân đối rõ 

rệt ở thành thị và nông thôn cũng nhƣ giữa các vùng địa lý. 

Tuy vậy, với sự giúp đỡ của hệ thống y tế công, hệ thống y tế ngoài công lập đã từng 

bƣớc trƣởng thành và phát triển, chia sẻ đƣợc phần nào sự quá tải của hệ thống y tế công, 

góp phần cùng với y tế công trong sự nghiệp chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân với 

chất lƣợng dịch vụ cao ngày càng tăng. 

 

 Thực trạng HIV/AIDS ở Việt Nam 

HIV/AIDS là gánh nặng, là nỗi khổ đau cho con ngƣời và xã hội trên toàn thế giới. Kể 

từ khi bắt đầu đại dịch này, đã có hơn 60 triệu ngƣời bị nhiễm virus HIV và gần 30 triệu 

ngƣời đã chết vì AIDS. Trong năm 2009, đã có khoảng 33.3 triệu ngƣời sống chung với 

HIV, 2.6 triệu ca nhiễm mới và 1.8 triệu ca tử vong liên quan đến AIDS. Theo khảo sát của 

WHO (Tổ chức Y tế Thế giới), các khu vực ở châu Phi là ảnh hƣởng nhiều nhất, trong năm 

2009 có tới 1.8 triệu ngƣời nhiễm virus, 1.3 triệu ngƣời châu Phi chết vì các bệnh liên quan 

đến HIV chiếm 72% trong tổng số 1.8 triệu ca tử vong do dịch bệnh trên toàn cầu. 
 Riêng tại Việt Nam, dịch HIV tập trung trong các nhóm có nguy cơ lây nhiễm cao, 

chủ yếu là những ngƣời tiêm chích ma túy, những ngƣời nam quan hệ tình dục đồng giới và 

nữ bán dâm. Số liệu của Tổng cục Thống kê cho thấy, số ngƣời nhiễm HIV/AIDS trên cả 

nƣớc vẫn gia tăng, tính đến ngày 30/6/2011, cả nƣớc hiện có 190,902 ngƣời nhiễm HIV còn 

sống, trong đó có 46 056 bệnh nhân AIDS và kể từ đầu vụ dịch đến nay có 50 108 ngƣời tử 

vong  do HIV/AIDS. Tình  hình  dịch HIV/AIDS  6  tháng  đầu  năm  2011:  trên  toàn  quốc  

có giảm nhẹ cả số nhiễm HIV, số bệnh nhân AIDS và số tử vong do HIV/AIDS, số trƣờng 

hợp nhiễm HIV phát hiện đƣợc báo cáo là 6146 ngƣời, trong đó có 2477 bệnh nhân AIDS và 

844 ngƣời  tử vong do HIV/AIDS. Trong  số các  trƣờng hợp nhiễm HIV đƣợc phát hiện  

trong 6 tháng đầu năm 2011 có 69% là nam giới, nữ giới 31%. So với cùng kỳ năm 2010 và 

các năm trƣớc, phân bố trƣờng hợp nhiễm HIV theo giới có sự thay đổi và xu hƣớng tăng lên 

ở nữ giới do nguy cơ nhiễm từ chồng hay bạn tình bị nhiễm HIV. Trong số các trƣờng hợp 

nhiễm HIV đƣợc báo cáo trong quý I năm 2011, tỷ lệ ngƣời nhiễm HIV do lây qua đƣờng 

máu và đƣờng tình dục chiếm một  tỷ  lệ  lớn và  tƣơng đƣơng nhau,  lây nhiễm qua đƣờng 

máu chiếm 45% (giảm 2,5% so với quý I năm 2010) và lây nhiễm qua đƣờng tình dục chiếm 

43% (tăng 4,3% so với quý I năm 2010), lây nhiễm HIV qua đƣờng mẹ sang con chỉ chiếm 

tỷ lệ 3% [9].  

Trƣớc những diễn biến phức tạp và những hậu quả do HIV/AIDS gây ra, tất cả mọi 

ngƣời từ cá nhân đến tổ chức, bệnh viện cần có những hành động thiết thực phòng chống căn 

bệnh thế kỷ này và mang lại một cuộc sống tốt đẹp hơn cho ngƣời bệnh. 
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II.2.2. Thị trƣờng truyền thông Việt Nam 

Hiện nay, cả nƣớc đã có nhiều website chuyên về sức khỏe nhƣ: 

  + http://www.vho.vn: Trang web này có những ƣu điểm sau: 

1. Giúp mọi ngƣời tìm kiếm thông tin về bệnh, thuốc, địa chỉ khám chữa bệnh nhanh nhất 

ngay trong 01 trang web. 

2. Tính liên kết và khoa học của nội dung bệnh, thuốc chặt chẽ, phong phú và trực quan theo 

chuẩn quốc tế ICD-10 của WHO (Tổ chức Y tế Thế giới) thể hiện bằng nhiều ngôn ngữ nhƣ 

Anh, Pháp, Việt… (liên kết chéo giữa Bài viết, bệnh liên quan và thuốc Đông Y, Tây Y) 

3. Cung cấp thông tin dƣới hình thức đa phƣơng tiện (multimedia) trực quan, sống động từ 

các nguồn chính thức. 

4. Thể hiện các chuyên đề bằng file PDF và file Video theo từng tên bệnh, giúp mọi ngƣời có 

thể dễ dàng xem, tải về, in ra và tuyên truyền cho nhau một cách dễ dàng. 

5. Hệ thống từ khóa tên bệnh đƣợc định nghĩa và hiểu các tên bệnh theo tiếng ở từng địa 

phƣơng khác nhau. 

6. Cung cấp các địa chỉ, số điện thoại phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện, trung tâm Y tế… 

theo vùng miền, cụ thể và chi tiết đến từng quận huyện của 63 tỉnh thành. Việc này giúp 

ngƣời dân khi có bệnh, cần cấp cứu, cần thông tin tƣ vấn về sức khỏe có thể gọi ngay đến địa 

chỉ gần nhất để xin tƣ vấn trực tiếp. 

 

+ http://www.ykhoanet.com  

Đây là website y tế ra đời sớm nhất ở Việt Nam (năm 2000) do bác sỹ Phan Xuân 

Trung sáng lập. Trang tổng hợp các thông tin chuyên sâu liên quan đến hầu hết các lĩnh vực 

y tế, các chuyên ngành y khoa. Sinh viên các trƣờng đại học y dƣợc cũng có thể tìm thấy ở 

đây rất nhiều thông tin bổ ích và hữu dụng để phục vụ cho việc học tập và thực hành chuyên 

môn y khoa. Ngoài ra, website còn cập nhật thƣờng xuyên các quy định ngành y, các văn bản 

luật,...liên quan đến ngành y, các thành tựu y học mới ở Việt Nam cũng nhƣ trên thế giới.  

+ http://www.cimsi.org.vn  

Website Thông tin Y dƣợc Việt Nam cung cấp cho ngƣời dùng những thông tin cập 

nhật trong và ngoài nƣớc về lĩnh vực y tế, y dƣợc học và chǎm sóc sức khỏe. Website cũng 

cung cấp thông tin về nhiều vấn đề liên ngành nhƣ môi trƣờng và sức khỏe, y học thể dục thể 

thao, phổ biến kiến thức y học cho mọi ngƣời.  

+ http://www.suckhoe360.com  

Website cung cấp các thông tin có tính tham khảo rất tốt về lĩnh vực chăm sóc sức 

khoẻ về mọi mặt trong đời sống. Tiêu chí của Website là “phòng bệnh hơn chữa bệnh”. Các 

thông tin trên trang web đã đƣợc chọn lựa kỹ lƣỡng từ nhiều nguồn khác nhau, và cả những 

bài viết của các giáo sƣ, bác sĩ, và chuyên gia y tế uy tín trong nƣớc.  

+ http://www.suckhoedoisong.vn  

Website điện tử của báo Sức khỏe và đời sống, tờ báo đầu ngành trong lĩnh vực phổ 

cập thông tin y tế, chăm sóc sức khỏe cộng đồng tới ngƣời dân Việt Nam.  

Ngoài ra, các bệnh viện ở Việt Nam đều đã xây dựng website. Tuy nhiên các website 

này chỉ quảng cáo cho các dịch vụ của bệnh viện nhằm thu hút khách đến khám và điều trị. 

Chƣa có bệnh viện nào có phƣơng tiện truyền thông riêng cho mình để tƣ vấn, giáo dục cho 

http://www.vho.vn/
http://www.ykhoanet.com/
http://www.cimsi.org.vn/
http://www.suckhoe360.com/
http://www.suckhoedoisong.vn/
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toàn bộ dân Việt Nam có kiến thức chăm sóc sức khỏe cho mình đến tận vùng sâu, vùng xa, 

các tỉnh. 

 

II.2.3. Vùng thực hiện dự án 

 “Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” đƣợc thực hiện tại Tp.Hồ Chí Minh. 

Thành phố nằm trong toạ độ địa lý khoảng 10
0
10' – 10

0
38 vĩ độ Bắc và 106

0
22' – 106

0
54

' 

kinh độ Đông. Phía Bắc giáp tỉnh Bình Dƣơng, Tây Bắc giáp tỉnh Tây Ninh, Đông và Đông 

Bắc giáp tỉnh Đồng Nai, Đông Nam giáp tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu, Tây và Tây Nam giáp tỉnh 

Long An và Tiền Giang.  

Là trung tâm kinh tế của cả nƣớc, Tp.HCM tập trung hầu hết các bệnh viện lớn. Hiện 

nay, thành phố phải tiếp nhận khám và điều trị cho hơn 30% bệnh nhân từ các tỉnh chuyển 

về. Ở các bệnh viện chuyên khoa, tuyến cuối thì con số này lên đến 50 – 60%, tạo ra áp lực 

quá lớn. Tình trạng quá tải bệnh viện ảnh hƣởng rất nhiều đến chất lƣợng khám chữa bệnh, 

bệnh nhân phải chờ đợi lâu, chất lƣợng khám chữa bệnh không đạt nhƣ mong muốn, môi 

trƣờng bệnh viện dễ bị nhiễm khuẩn, mất an ninh trong bệnh viện... 

 

II.3. Căn cứ của dự án 

Báo cáo đầu tƣ đƣợc thực hiện trên cơ sở các căn cứ pháp lý 

- Nghị định số 131/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2006 của Chính phủ về việc 

ban hành Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA); 

- Thông tƣ số 04/2007/TT-BKH ngày 30/7/2007 của Bộ Kế hoạch và Đầu tƣ về việc 

hƣớng dẫn thực hiện Quy chế quản lý và sử dụng nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức 

(ODA);  

- Quyết định số 48/2008/QĐ-TTg ngày 3/4/2008 của Thủ tƣớng Chính phủ về việc 

hƣớng dẫn lập báo cáo nghiên cứu khả thi các dự án ODA; 

-  Quyết định số 432/QĐ-TTg của Thủ tƣớng Chính phủ về việc Phê duyệt Chiến lƣợc 

phát triển bền vững Việt Nam giai đoạn 2011 – 2020; 

-  Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 22/2/2008 của Bộ Y tế về Quy hoạch phát triển 

mạng lƣới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn đến năm 2020; 

-  Đề án Quy hoạch mạng lƣới khám chữa bệnh TPHCM đến năm 2020, tầm nhìn 2025 

- Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 của Bộ Chính trị về công tác 

bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới; 

 

II.4. Chứng minh sự cần thiết của dự án 

Tại Nghị quyết số 46-NQ/TW ngày 23 tháng 02 năm 2005 về công tác bảo vệ, chăm 

sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Bộ Chính trị đã xác định “Sức khỏe 

là vốn quý nhất của mỗi con ngƣời và của toàn xã hội. Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức 

khỏe nhân dân là hoạt động nhân đạo, trực tiếp bảo đảm nguồn nhân lực cho sự nghiệp xây 

dựng và bảo vệ Tổ quốc, là một trong những chính sách ƣu tiên hàng đầu của Đảng và Nhà 

nƣớc”. Trên tinh thần đó, Bộ Y tế đã xây dựng Quyết định số 30/2008/QĐ-TTg ngày 

22/2/2008 về Quy hoạch phát triển mạng lƣới khám, chữa bệnh đến năm 2010 và tầm nhìn 

đến năm 2020 với mục tiêu “Xây dựng và phát triển mạng lƣới khám, chữa bệnh phù hợp với 

điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của đất nƣớc, nâng cao chất lƣợng dịch vụ y tế ngang 
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tầm các nƣớc tiên tiến trong khu vực, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân hƣớng 

tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển”. Nhờ vậy, hiện nay mạng lƣới khám, chữa 

bệnh đã cơ bản đạt đƣợc những mục tiêu đề ra, đã phát triển đồng bộ cả y tế phổ cập và y tế 

chuyên sâu, bảo đảm việc chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đạt đƣợc nhiều thành tựu đáng 

kể. 

Tuy nhiên, cùng với sự bất cập chung trong quá trình đổi mới của công tác chăm sóc 

và bảo vệ sức khỏe nhân dân, hệ thống khám chữa bệnh còn chƣa thích ứng kịp thời với sự 

phát triển của nền kinh tế xã hội; sự thay đổi về cơ cấu bệnh tật; nhu cầu ngày càng cao và đa 

dạng của nhân dân;... trong những năm gần đây hiện tƣợng quá tải bệnh viện trở nên ngày 

càng lớn, gây khó khăn, bức xúc cho ngƣời bệnh và cả cán bộ y tế ở các bệnh viện, đặc biệt 

là các bệnh viện tuyến trên, và ở một số nhóm chuyên khoa. Quá tải bệnh viện đƣợc các y 

văn thế giới chứng minh là nguyên nhân dẫn tới: Giảm chất lƣợng dịch vụ khám, chữa bệnh, 

chăm sóc ngƣời bệnh; Thời gian điều trị bị kéo dài do chờ đợi các kỹ thuật chẩn đoán, can 

thiệp hoặc do biến chứng trong quá trình điều trị; Giảm sự hài lòng và mức độ hợp tác của 

ngƣời bệnh và gia đình ngƣời bệnh với bệnh viện; Tăng tỷ lệ tai biến, biến chứng, điển hình 

là nhiễm khuẩn bệnh viện, tỷ lệ sai xót trong chuyên môn tăng nhƣ sai xót trong kê đơn, cho 

sai thuốc, sai liều dùng, nhầm lẫn về tần suất, khoảng cách giữa các lần dùng thuốc; Gia tăng 

chi phí điều trị đối với ngƣời bệnh, bệnh viện và xã hội; Gây những tổn hại về sức khỏe tâm 

thần của bác sĩ và nhân viên y tế, do phải làm việc trong điều kiện quá tải về công việc, thời 

gian và hạn chế không gian. Song song với tình trạng quá tải bệnh viện là sự thiếu thông tin 

và thiếu những kiến thức căn bản về y khoa trong quá trình phòng chống các loại bệnh tật 

của ngƣời dân, vì họ chỉ đến bệnh viện để điều trị khi bệnh trở nên nặng. 

Hiểu rõ vai trò của y tế đồng thời nhận thấy hiện nay bệnh viện công không đƣợc đầu 

tƣ tƣơng xứng, tình trạng quá tải trở thành nỗi bức xúc của ngành; Công ty TNHH Hạnh 

Phúc chúng tôi quyết định đầu tƣ xây dựng bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc. Bệnh viện có quy 

mô 140 giƣờng này đƣợc xây dựng tại huyện Bình Chánh vừa giải quyết nhu cầu khám chữa 

bệnh cho nhân dân tại huyện và các quận lân cận nhƣ Bình Tân, Tân Phú vừa góp phần giải 

quyết bài toán giao thông và giảm tải tại các bệnh viện công và bán công trong Thành Phố, 

phù hợp với chủ trƣơng của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố và Bộ Y tế. Hơn nữa, bệnh viện 

Đa khoa Hạnh Phúc là bệnh viện đầu tiên của cả nƣớc có đội ngũ y bác sỹ chuyên môn cao 

và máy móc hiện đại từ Nhật Bản. Bệnh viên đầu tƣ mạnh vào khám và tƣ vấn miễn phí cho 

bệnh nhân, giúp bệnh nhân giữ gìn, chăm sóc sức khỏe, không chờ có bệnh mới đi điều trị. 

Đặc biệt, với những bệnh nhân bị nhiễm HIV/AIDS, bệnh viện sẽ có sự quan tâm nhiều hơn, 

chú trọng về tƣ vấn tâm lý, cách giữ gìn sức khỏe và bảo vệ tránh lây nhiễm.  

Ngoài ra, dự án do Công ty TNHH Hạnh Phúc chúng tôi đầu tƣ sẽ kết hợp mô hình 

bệnh viện và các phƣơng tiện truyền thông nhƣ tạp chí và website để tƣ vấn và giáo dục sức 

khỏe cho toàn bộ ngƣời dân trên khắp cả nƣớc Việt Nam có kiến thức chăm sóc sức khỏe 

cho chính mình đến tận vùng sâu, vùng xa. Tất cả thông tin, dịch vụ về sức khỏe sẽ đƣợc cập 

nhật thông qua hai phƣơng tiện truyền thông này.  

Hiện nay cũng có nhiều nhà đầu tƣ, các tổ chức của Hàn Quốc, Trung Quốc đề nghị 

hợp tác với chúng tôi nhƣng chúng tôi lựa chọn Nhật Bản vì hiện tại ở Việt Nam chƣa có 

bệnh viện nào của Nhật, đồng thời cũng chƣa có mô hình bệnh viện nào áp dụng khép kín từ 

giáo dục sức khỏe bằng phƣơng tiện truyền thống là báo chí đến hiện đại hơn là website.  
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Với tiêu chí tiên phong khép kín này, chúng tôi rất mong muốn xây dựng bệnh viện chất 

lƣợng Nhật Bản đầu tiên ở Việt Nam nhƣng lại khám và tƣ vấn miễn phí. Đó là điều đáng 

quan tâm cho toàn thể nhân dân Việt Nam. Vì vậy Công ty TNHH Hạnh Phúc chúng tôi 

khẳng định Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông là việc làm cần thiết và cấp bách 

trong tình hình hiện nay. 
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CHƢƠNG III: ĐỊA ĐIỂM THỰC HIỆN DỰ ÁN 
 
 

III.1. Địa điểm thực hiện dự án 

Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc tọa lạc tại huyện Bình Chánh. Tp.Hồ Chí Minh. Bệnh 

viện giáp ranh các quận Tân Phú, Bình Tân và tỉnh Long An. 

 
Hình: Vị trí xây dựng bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc 

 

Công trình cách trung tâm Tp.HCM khoảng 20km. Vị trí công trình nằm trong quần 

thể trung tâm hành chính huyện Bình Chánh,  và bệnh viện sẽ đóng vai trò hạt nhân chính tác 

động tích cực cho quá trình phát triển cả vùng phía tây Thành Phố mà hiện nay đã hoạch 

định các khu chức năng quan trọng. Vì thế bệnh viện có vị trí thuận lợi chỉ cần 1 giờ chạy xe 

từ trung tâm thành phố và bệnh nhân từ những tỉnh lân cận nhƣ Long An đến bệnh viện rất 

dễ dàng. 

Ngoài ra, đây là nơi có nhiều dự án đang đƣợc đầu tƣ xây dựng với sự phát triển rất 

nhanh và khả thi. Tuy nhiên, hiện nay chỉ có các dự án phát triển về bất động sản, thƣơng 

mại và hành chính mà hiếm có một dự án Bệnh Viện nào đƣợc đầu tƣ xây dựng mang tầm cỡ 

quốc tế kết hợp với khu nghỉ dƣỡng bệnh cao cấp. 

Riêng tạp chí Sức khỏe và website: www.tapchisuckhoe.com.vn đƣợc thực hiện tại        

Tp.HCM. 

http://www.tapchisuckhoe.com.vn/
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Tóm lại, Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông không những có vị trí đắc địa 

mà còn là một dự án tính chất an sinh cộng đồng cao. 

 

III.2. Điều kiện tự nhiên chung của khu vực dự án 

III.2.1. Địa hình 

Khu đất bằng phẳng, nền đất có sức chịu tải yếu (0,7kg/cm
2
-1,0kg/cm

2
) nên công 

trình xây dựng cần có giải pháp kết cấu móng an toàn cho loại nền đất này.  

 

III.2.2. Khí hậu  

 Khu vực xây dựng dự án có khí hậu cận nhiệt đới gió mùa tƣơng tự các vùng thuộc 

Tp.HCM. 

 Nhiệt độ: 

+ Nhiệt độ trung bình năm là 27,5
0
C 

+ Nhiệt độ trung bình tháng cao nhất: tháng 4- với 36
0
C 

+ Nhiệt độ trung bình tháng thấp nhất: tháng 12- với 25.2
0
C 

Lƣợng mƣa:  

+ Lƣợng mƣa nhiều nhất là tháng 9:388mm 

+ Lƣợng mƣa ít nhất là tháng 2: 3mm 

+ Số ngày mƣa bình quân trong năm: 154 ngày 

+ Trữ lƣợng mƣa trong năm là 1,979mm 

Độ ẩm 

+ Độ ẩm trung bình 75%/ năm, tháng cao nhất là 90%, tháng thấp nhất là 60%. 

Gió 

+ Mùa mƣa từ tháng 5 đến tháng 10, hƣớng gió Tây Nam- Đông Bắc 

+ Mùa khô từ tháng 11- tháng 4, gió Đông Nam- Tây Bắc 

Nắng 

+ Tổng số giờ nắng trong năm từ 2,600-2,700 giờ/năm, trung bình mỗi tháng 220 giờ 

+ Tháng 3 có số giờ nắng cao nhất, khoảng 300 giờ, trung bình 10 giờ/ngày. 

 

III.2.3. Địa chất công trình 

 Khu vực xây dựng bệnh viện là khu đất yếu. Lớp đất bùn nằm sát trên mặt có chiều 

dày từ 15m đến 20m. Số liệu khảo sát tại một số vùng lân cận dự án có cấu tạo địa chất nhƣ 

sau: 

Lớp 1: Bùn sét xám xanh, mềm nhão có lẫn xác thực vật có chiều dày bình quân 18 -20 mét, 

phân bố đều khắp. 

Lớp 2: Sét màu xám xanh loang trắng ở trạng thái dẻo cứng có chiều dày bình quân 15 mét. 

Lớp 3: Sét pha màu vàng ở trạng thái dẻo nhão. 

 

III.2.4. Thủy văn 

 Khu vực dự án thuộc quận 2 và nằm gần sông Sài Gòn. Theo số liệu quan trắc, mực 

nƣớc sông Sài Gòn của Trạm khí tƣợng thủy văn cung cấp. Bảng quan hệ giữa mực nƣớc 

thấp nhất và cao nhất tƣơng ứng với tần suất P% (lấy theo cao độ chuẩn Hòn Dấu) nhƣ sau:
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Tần suất (P%) 1% 10% 25% 50% 75% 99% 

H max 1,55 1,45 1,40 1,35 1,31 1,23 

H min -1,98 -2,20 -2,32 -2,46 -2,58 -2,87 

 Mƣc̣ nƣớc cao nhất taị tra ̣m Phú An (sông Sài Gòn ) có khả năng dao động từ 1,40 m 

đến 1,45 m, tại Nhà Bè từ 1,38 m đến 1,42 m. 

 

III.3. Hiện trạng công trình  

Hiện trạng công trình: Khu đất xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc có tổng 

diện tích 1,250m
2
, hiện trạng gồm có 110m

2
,  1 kho đã xây 500m

2 

Hiện trạng sử dụng đất: Đất đang dùng làm kho chứa báo và các sản phẩm khác của 

công ty. Nhà vẫn để trống. 

Giao thông, điện, cấp thoát nƣớc ổn định. 
  

. 
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CHƢƠNG IV: GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 
 

IV.1. Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc 

IV.1.1. Mục tiêu 

- Với đội ngũ cán bộ y tế có trình độ chuyên môn kỹ thuật cao, các thiết bị hiện đại và 

cơ sở vật chất đạt tiêu chuẩn chất lƣợng, bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc chuyên khám, tƣ vấn 

sức khỏe miễn phí cho nhân dân sinh sống và làm việc tại Bình Chánh nói riêng, nhân dân 

các quận, tỉnh lân cận, và cả ngƣời nƣớc ngoài đến làm việc tại Việt Nam.  

- Phối hợp với các bệnh viện nhà nƣớc, tƣ nhân, cơ sở có vốn đầu tƣ nƣớc ngoài để 

nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, áp dụng kỹ thuật mới góp phần tham gia công tác chăm 

sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân. 

 

IV.1.2. Chức năng, nhiệm vụ 
 Cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ:  

- Cấp cứu, khám, tƣ vấn sức khỏe miễn phí 

- Chữa bệnh nội trú và ngoại trú.  

- Tổ chức khám sức khỏe và chứng nhận sức khỏe cho ngƣời Việt Nam đi lao động ở 

nƣớc ngoài. 

- Quản lý sức khỏe, khám sức khỏe định kỳ cho các tổ chức, doanh nghiệp có yêu cầu. 

- Chuyển ngƣời bệnh khi vƣợt quá khả năng điều trị của bệnh viện.  

 Đào tạo cán bộ:  

- Đào tạo thƣờng xuyên cho cán bộ nhân viên bệnh viện, các bệnh viện khác khi có 

yêu cầu để nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn. 

- Là cơ sở thực hành để đào tạo cán bộ y tế từ bậc trung học trở lên đến trên đại học 

(Nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý ngành y tế và các cơ sở đào tạo)  

  Nghiên cứu khoa học về y học: 

- Tham gia tổng kết, đánh giá các đề tài nghiên cứu khoa học. 

- Kết hợp với các bệnh viện, viện tham gia các công trình nghiên cứu về điều trị bệnh, 

y tế cộng đồng và dịch tễ học trong công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cấp cơ sở, cấp Bộ.  

 Phòng bệnh:  

- Thực hiện tốt công tác phòng bệnh trong bệnh viện, phối hợp với các cơ sở y tế dự 

phòng ở địa phƣơng tham gia phát hiện và phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm.  

- Tham gia công tác truyền thông giáo dục sức khoẻ thực hiện công tác phòng chống 

dịch bệnh, bệnh nghề nghiệp.  

 Hợp tác quốc tế về y học: Tham gia các chƣơng trình hợp tác quốc tế với các cá nhân, 

tổ chức nƣớc ngoài theo qui định của nhà nƣớc.  

 Quản lý kinh tế trong bệnh viện.  

- Có kế hoạch sử dụng hiệu quả nguồn lực. 

- Thực hiện nghiêm chỉnh các qui định về thu, chi, nộp thuế của nhà nƣớc. 

 

IV.1.3. Quy mô bệnh viện, bộ máy quản lý và tổ chức nhân sự 
 Quy mô bệnh viện: Bệnh viện đa khoa có quy mô 140 giƣờng bệnh.  

 Bộ máy quản lý bệnh viện:  
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- Quản lý: 

  + Hội đồng y khoa 

+ Ban Giám đốc Bệnh viện 

+ Phòng Kế hoạch tổng hợp 

+ Phòng Hành chính nhân sự 

  + Phòng Kế toán Tài chính 

  + Phòng đào tạo, nghiên cứu khoa học, chuyển giao công nghệ. 

- Chuyên môn:  10 khoa. 

1. Khoa khám bệnh: bao gồm các chuyên khoa nhƣ sau:  

+ Buồng cấp cứu (03 giƣờng) - lƣu bệnh (05 giƣờng). 

+ Phòng khám chuyên khoa nội (03). 

+ Phòng khám chuyên khoa ngoại tổng quát (02). 

+ Phòng khám chuyên khoa phụ sản - Kế hoạch hoá gia đình. 

+ Phòng khám chuyên khoa mắt. 

+ Phòng khám chuyên khoa Tai - Mũi - Họng. 

+ Phòng khám chuyên khoa Răng - Hàm - Mặt. 

+ Phòng khám chuyên khoa phẫu thuật thẩm mỹ. 

+ Phòng khám chuyên khoa Y học Cổ truyền. 

+ Phòng khám da liễu. 

+ Phòng khám tƣ vấn HIV/AIDS 

+ Phòng khám nhi khoa 

+ Phòng khám nam khoa 

 

2. Khoa Nội (20 giƣờng); 
            + Đơn vị điều trị các bệnh thông thƣờng về nội khoa tổng hợp. 

            + Đơn vị lọc thận, siêu lọc, lọc cholesterol, lọc điều trị viêm gan C, B       

 

3. Khoa Ngoại (20 giƣờng ), bao gồm: 
+ Đơn vị ngoại tổng hợp: Tiết niệu, tiêu hoá, tán sỏi thận, niệu quản, bàng quang nội 

soi, mổ cắt u sơ tiền liệt tuyến, u bàng quang, polip bàng quang nội soi. 

. Tuyến giáp: bứơu cổ các loại, ung thƣ tuyến giáp, basedow…. 

. Thực quản- dạ dày tá tràng: bứơu polip, ung thƣ đại tràng….và các bệnh lý khác. 

. Gan, mật, tụy, lách: các chấn thƣơng, bệnh lý u, nang sỏi. 

. Đặc biệt: phẫu thuật nội soi, cắt ruột thừa viêm, cắt túi mật, nang gan, nang thận. 

+ Đơn vị phẫu thuật chấn thƣơng, chỉnh hình các loại: cột sống, xƣơng đùi, xƣơng 

cánh tay, khớp gối, khớp vai…. 

+ Đơn vị phẫu thuật thẩm mỹ: căng da mặt, da trán, nâng nở ngực, phẫu thuật tạo hình 

thành bụng sau sinh, mỡ bụng, laser thẩm  mỹ…. 

 

4. Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức (10 giƣờng) 
 + Buồng phẫu thuật (04). 

            + Buồng tiền mê (01) 

            + Buồng hậu phẫu (5) 
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5. Khoa sản phụ khoa – KHHGĐ (47 giƣờng. 
            + Buồng KHHGĐ; 

 + Buồng khám sản; 

 + Buồng khám phụ khoa; 

 + Buồng đẻ (03), buồng sau đẻ, buồng chờ đẻ. 

 

6. Khoa Mắt, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt (8 giƣờng) 

7. Khoa Y học cổ truyền (5 giƣờng) 

8. Khoa cận lâm sàng:  
+ Xét nghiệm: Huyết học, sinh hoá, vi sinh, giải phẫu bệnh. 

+ Chẩn đoán hình ảnh: X quang, siêu âm; 

+ Thăm dò chức năng: nội soi, điện tâm đồ, điện não đồ. 

9. Khoa dƣợc. 

10. Khoa chống nhiễm khuẩn. 
*Chức năng nhiệm vụ của các khoa, phòng thực hiện theo Quy chế Bệnh viện (Ban 

hành kèm theo Quyết định số 1895/1997/BYT/QĐ ngày 19/9/1997 của Bộ trƣởng Bộ Y tế) 

            1. Khoa khám bệnh 

            2. Khoa nội.  

            3. Khoa ngoại  

            4. Khoa Phẫu thuật  - GMHS.  

 

 Tổ chức nhân sự, cán bộ: 
Tổng số: 200 cán bộ, nhân viên. Bao gồm  các cán bộ nhƣ sau: 

- Giáo sƣ, bác sĩ: 30 

- Dƣợc sĩ đại học: 02. 

- Dƣợc sĩ trung học: 04 

- Điều dƣỡng: 80 

- Kỹ thuật viên: 08 

- Nữ hộ sinh: 10. 

- Nhân viên khác: 66 

* Giám đốc bệnh viện có chứng chỉ hành nghề y tƣ nhân do Bộ Trƣởng Bộ Y tế cấp. 

Bác sĩ trƣởng khoa các khoa lâm sàng, cận lâm sàng và các nhân viên y tế làm việc chuyên 

môn có đủ điều kiện hành nghề theo qui định tại Thông tƣ số 07/2007/TT-BYT của Bộ y tế 

hƣớng dẫn hành nghề y, y học cổ truyền và trang thiết bị y tế tƣ nhân.    

Ngoài ra còn có căn tin và nơi dạy khí công, yoga, dƣỡng sinh, câu lạc bộ sinh hoạt 

cho ngƣời già… 

 

IV.1.4. Hình thức đầu tƣ  
Vay ODA ƣu đãi. 

 

IV.1.5. Phƣơng án xây dựng cơ sở hạ tầng  

- Xây dựng bệnh viện mới qui mô 140 giƣờng bệnh 
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- Diện tích mặt bằng: 1.250 m
2
 

- Mật độ xây dựng cho phép: …………… m
2
 ( 48%) 

- Tổng diện tích sàn xây dựng 5.400 m
2
 

-   Diện tích bình quân cho một giƣờng bệnh: 35 – 38 m
2 

 

 

IV.1.6. Tiến độ xây dựng 

Từ 2/2013 đên 6/2014: Xây dựng 140 giƣờng. Từ 7/2014 hoàn chỉnh và đƣa vào sử 

dụng. 

  

IV.1.7. Bố trí kiến trúc của bệnh viện 

Bệnh viện đƣợc xây dựng theo kiến trúc của Nhật. Tất cả thiết kế và xây dựng đều 

cho công ty Nhật tham gia đấu thầu. 

 

IV.2. Tạp chí Sức khỏe: 

IV.2.1. Nhân sự 
Tổng nhân sự phục vụ cho tạp chí gồm: 

+ Phòng biên tập 8 ngƣời 

+ Phóng viên 15 ngƣời 

+ Phòng quảng cáo: 5 ngƣời 

+ Phòng phát hành: 15 ngƣời 

+ Phòng marketing: 5 ngƣời 

+ Phòng thiết kế: 3 ngƣời 

+ Xuất file in, canh màu: 2 ngƣời 

+ Chăm sóc khách hàng: 5 ngƣời. 

+ Phòng IT: 2 ngƣời. 

 

IV.2.2. Các chuyên mục trong tạp chí 

 Gồm có 3 chuyên mục chính lớn: 

1. Sức khỏe Cuộc sống  

2. Sức Khỏe Cộng Đồng 

3. Sức khỏe Dinh Dƣỡng   

 

 Các chuyên mục nhỏ gồm có: 

- Ghi chép 

- Bản tin 

- Nhịp đời 

- Cùng lựa chọn 

- Bệnh theo mùa 

- Bệnh mạn tính 

- Bệnh nhiễm  

- Bệnh khác 

- Những dấu hiệu 

- Dƣợc 
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- Sản phụ khoa 

- Nhi khoa 

- Nam Khoa 

- Lão khoa   

- Y học cổ truyền 

- Trí sang tâm an 

- Yêu 

- Khỏe đẹp 

- Sổ tay 

- Mỗi kỳ 1 chuyện 

- Kết nối 

- Ăn uống 

- Các vấn đề dinh dƣỡng ảnh hƣởng đến sức khỏe 

- Tổng đài chăm sóc sức khỏe tránh bệnh tật  

- Những bệnh nhân nghèo cần đƣợc giúp đỡ 

- Thƣ giãn, các cuộc thi, dạy học tiếng Nhật nhằm mục đích tƣơng tác, kết nối cao với 

bạn đọc 

- Tiện ích 

- Các địa chỉ khám, kiểm tra sức khỏe ở khắp nơi để bệnh nhân tham khảo. 

 

IV.2.3. Thời gian phát hành 

Phát hành ngày 1 và 15 hàng tháng. 

 

IV.2.4. Cách thức quảng cáo, hình thức phát tặng miễn phí 

+ Cung cấp dịch vụ quảng cáo cho tất cả công ty dƣợc, trang thiết bị y tế, sản phẩm 

tiêu dùng cho cá nhân, các sản phẩm liên quan đến vấn đề sức khỏe, gia đình…. 

+ Báo đƣợc phát tặng miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các bác sĩ…Đặc biệt phát 

tặng miễn phí ở các tỉnh vùng sâu, vùng xa. Ngoài ra những học sinh đăng ký học tiếng Nhật 

tại tất cả các trung tâm dạy tiếng Nhật trên toàn quốc đều đƣợc đăng ký nhận báo miễn phí.  

+ Tất cả các nơi đăng ký nhận báo miễn phí với điều kiện ngƣời nhận sẽ phải trả cƣớc 

phí khi đƣợc bƣu điện gửi đến nhà theo qui định cụ thể từng thời điểm của bƣu chính. Ngoài 

ra các nơi nhận báo miễn phí có thể đến tòa soạn để nhận trực tiếp. Chúng tôi không tặng cho 

các công ty phát hành, các đại lý, sạp báo. Chúng tôi chỉ tặng trực tiếp đến từng cơ quan, tổ 

chức, hộ gia đình cụ thể.  

 Điểm mạnh của tạp chí này là thuộc Bộ Y Tế - Tổng Cục Dân Số - Kế Hoạch Hóa 

Gia Đình. Hiện nay chỉ có Bộ Y Tế mới có chức năng phát hành tạp chí về Sức Khỏe. Đứng 

về mặt đối thủ cạnh tranh sẽ không có tờ tạp chí về sức khỏe khác ngoài tờ Sức Khỏe Đời 

sống của Bộ Y tế. Tuy nhiên, tờ Sức khỏe Đời sống chỉ viết thông tin chuyên ngành cho giới 

bác sĩ đọc, không viết đa dạng các khía cạnh ảnh hƣởng đến sức khỏe cho ngƣời dân bình 

thƣờng đọc.  

 

IV.3. Website: www.tapchisuckhoe.com.vn 

IV.3.1. Nhân sự 
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Tổng nhân sự phục vụ cho website gồm: 

+ Phòng biên tập 8 ngƣời 

+ Phóng viên 25 ngƣời 

+ Phòng quảng cáo: 5 ngƣời 

+ Cộng tác viên 63 tỉnh thành: 126 ngƣời (Mỗi tỉnh sẽ có 2 cộng tác viên) 

+ Phòng marketing: 5 ngƣời 

+ Phòng thiết kế: 3 ngƣời 

+  Phòng IT: 3 ngƣời 

+ Chăm sóc khách hàng: 5 ngƣời. 

 

IV.3.2. Các chuyên mục trên website 

1. Sức khỏe Cuộc sống  

2. Sức Khỏe Cộng Đồng 

3. Sức khỏe Dinh Dƣỡng   

Đồng thời trong mỗi chuyên mục chính đều có các chuyên mục nhỏ nhƣ đã liệt kê 

trong phần của báo in.  

 Các chuyên mục vẫn phân bổ giống trên tạp chí Sức Khỏe và bổ sung thêm nhiều 

chức năng website chi tiết cho bạn đọc dễ tìm, dễ nhận dạng. Chi tiết website đến khi thực 

hiện thiết kế sẽ bổ sung cụ thể. 

 Website sẽ đăng tải tất cả những thông tin mà tạp chí Sức Khỏe phát hành. Đồng thời 

website sẽ tổng hợp tin y tế trong nƣớc và trên thế giới mỗi ngày để khách hàng quan tâm 

vấn đề sức khỏe đều vào website này để tìm hiểu, đọc. 

 Website sẽ dùng để phát triển mạnh, xa hơn trong 5 năm tới khi mọi thông tin đều sử 

dụng online. Website chủ yếu cung cấp các dịch vụ, địa chỉ liên quan đến vấn đề chăm sóc 

sức khỏe nhƣ: phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện….trên toàn quốc để phụ vụ bệnh nhân có 

càng nhiều thông tin càng tốt. 

 Đặc biệt sẽ có bác sĩ tƣ vấn trực tiếp online cho bệnh nhân.  
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CHƢƠNG V: ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƢỜNG 
 

V.1. Đánh giá tác động môi trƣờng 

V.1.1. Giới thiệu chung 

Mục đích của công tác đánh giá tác động môi trƣờng “Dự án Bệnh viện đa khoa kết 

hợp truyền thông” là xem xét đánh giá những yếu tố tích cực và tiêu cực ảnh hƣởng đến môi 

trƣờng trong bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc và khu vực lân cận, để từ đó đƣa ra các giải pháp 

khắc phục, giảm thiểu ô nhiễm để nâng cao chất lƣợng môi trƣờng hạn chế những tác động 

rủi ro cho môi trƣờng và cho chính bệnh viện khi dự án đƣợc thực thi, đáp ứng đƣợc các yêu 

cầu về tiêu chuẩn môi trƣờng.  
 

V.1.2. Các quy định và các hƣớng dẫn về môi trƣờng 

Các quy định và hƣớng dẫn sau đƣợc dùng để tham khảo: 

- Luật Bảo vệ Môi trƣờng số 52/2005/QH11 đã đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua tháng 11 năm 2005; 

- Nghị định số 80/2006/NĐ-CP của Chính phủ ngày 09 tháng 8 năm 2006 về việc quy 

định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Nghị định số 21/2008/NĐ-CP của Chính phủ ngày 28 tháng 2 năm 2008 về Sửa đổi, 

bổ sung một số điều của Nghị định số 80/2006/NĐ-CP ngày 09 tháng 8 năm 2006 cuả Chính 

phủ về việc quy định chi tiết và hƣớng dẫn thi hành một số điều của luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 năm 2011 của chính phủ về việc Quy định 

về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc; đánh giá tác động môi trƣờng; cam kết bảo vệ môi 

trƣờng; 

- Thông tƣ số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 04 

năm 2011 của chính phủ quy định về đánh giá môi trƣờng chiến lƣợc, đánh giá tác động môi 

trƣờng, cam kết bảo vệ môi trƣờng; 

- Quyết định số 62/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 

trƣờng ban hành ngày 09/8/2002 về việc ban hành Quy chế bảo vệ môi trƣờng khu công 

nghiệp; 

- Quyết định số 35/QĐ-BKHCNMT của Bộ trƣởng Bộ Khoa học Công nghệ và Môi 

trƣờng ngày 25/6/2002 về việc công bố Danh mục tiêu chuẩn Việt Nam về môi trƣờng bắt 

buộc áp dụng; 

- Quyết định số 23/2006/QĐ-BTNMT ngày 26/12/2006 về việc ban hành Danh mục 

chất thải nguy hại kèm theo Danh mục chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn môi trƣờng  do Bộ KHCN&MT ban hành 1995, 2001 & 2005; 

- Quyết định số 22/2006/QĐ-BTNMT ngày 18 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài Nguyên 

và Môi trƣờng về việc bắt buộc áp dụng 05 Tiêu chuẩn Việt Nam về Môi trƣờng và bãi bỏ áp 

dụng một số các Tiêu chuẩn đã quy định theo quyết định số 35/2002/QĐ-BKHCNMT ngày 

25 tháng 6 năm 2002 của Bộ trƣởng Bộ KHCN và Môi trƣờng; 
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V.2. Tác động của dự án tới môi trƣờng 

V.2.1. Tác động trong giai đoạn xây dựng 

- Ô nhiễm bụi do quá trình vận chuyển vật liệu xây dựng: Trong quá trình san lấp mặt 

bằng và trong khi xây dựng công trình; Ô nhiễm bụi phát sinh nhiều trong quá trình vận 

chuyển cát, đá, đất, xi măng, sắt thép, vật liệu xây dựng, vật liệu trang trí…, ngoài ra bụi còn 

có thể phát tán từ các đống vật liệu, băi cát v.v…, bụi phát sinh từ các hoạt động này sẽ tác 

động đến ngƣời dân xung quanh khu vực công trình. 

- Bụi từ quá trình chà nhám sau khi sơn tƣờng: Bụi sơn sẽ phát sinh trong quá trình 

chà nhám bề mặt sau khi sơn và sẽ đƣợc khuếch tán vào gió gây ô nhiễm môi trƣờng. Tuy 

nhiên, công đoạn chà nhám bề mặt tƣờng đă sơn chỉ diễn ra trong thời gian ngắn và quá trình 

đƣợc che chắn nên tác động này không đáng kể, chỉ tác động cục bộ trực tiếp đến sức khỏe 

công nhân lao động tại công trƣờng. 

 

- Ô nhiễm nƣớc thải xây dựng và nƣớc thải sinh hoạt: 

 Trong công tác đào khoan móng, đóng cọc tạo ra bùn cát và đặc biệt là dầu mỡ rò rỉ từ 

các máy thi công gây ô nhiễm nguồn nƣớc ở một mức độ nhất định; 

 Nƣớc thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của các công nhân xây dựng trên công 

trƣờngThành phần nƣớc thải sinh hoạt chủ yếu bao gồm: 

+ Chất rắn lơ lửng (SS); 

+ Các chất hữu cơ (COD, BOD); 

+ Dinh dƣỡng (N, P…); 

+ Vi sinh vật (virus, vi khuẩn, nấm…). 

 Dự kiến số lƣợng công nhân làm việc tại công trƣờng tối đa khoảng 150 ngƣời. Nếu 

công nhân xây dựng đƣợc phép tắm tại công trƣờng và mức dùng nƣớc tối đa là 80 

lít/ngƣời/ngày thì lƣu lƣợng nƣớc thải sinh hoạt phát sinh khoảng 12 m
3
/ngày. Nếu không có 

biện pháp khống chế ô nhiễm thì tải lƣợng ô nhiễm phát sinh khoảng 12 kgCOD/ngày (tính 

tải lƣợng phát thải tối đa khoảng 80 gCOD/ngƣời/ngày). 

 Trƣờng hợp công trƣờng xây dựng 1.5 – 2.0 năm, phần bố trí nhà vệ sinh có bể tự 

hoại, nhà vệ sinh cho phụ nữ, nhà tắm để hạn chế tải lƣợng ô  nhiễm đƣợc giảm thiểu 2 lần. 

 

- Chất thải rắn xây dựng và sinh hoạt: 

 Chất thải rắn sinh hoạt 

Nếu công nhân xây dựng đƣợc phép tổ chức ăn uống tại công trƣờng và với mức thải 

tối đa là 0,20 kg/ngƣời/ngày thì tổng khối lƣợng chất thải rắn phát sinh tối đa tại khu vực dự 

án trong giai đoạn xây dựng là 30 kg/ngày. Trong đó, thành phần hữu cơ (tính riêng cho rác 

thải thực phẩm) chiếm từ 60 – 70 % tổng khối lƣợng chất thải, tức khoảng 18 - 21 kg/ngày. 

Các thành phần còn lại chủ yếu là vỏ hộp, bao bì đựng thức ăn… tất cả rác thải sẽ đƣợc thu 

gọn về hàng ngày giao cho công ty vệ sinh môi trƣờng thành phố mang đi xử lý.  

 Chất thải xây dựng 

Chất thải xây dựng bao gồm bao bì xi măng, sắt thép vụn, gạch đá… Nếu không đƣợc 

thu gom thì sẽ ảnh hƣởng đến môi trƣờng và vẻ mỹ quan đô thị. Chất thải xây dựng sẽ đƣợc 

thƣờng xuyên thu gọn sạch trong công tác vệ sinh công nghiệp tại công trình. 

 Dầu mỡ thải 
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+ Dầu mỡ thải theo qui chế quản lý chất thải nguy hại đƣợc phân loại là chất thải 

nguy hại (mă số: A3020; mă Basel: Y8). 

+ Dầu mỡ thải từ quá trình bảo dƣỡng, sửa chữa các phƣơng tiện vận chuyển và thi 

công trong khu vực dự án là không thể tránh khỏi. 

+ Lƣợng dầu mỡ thải phát sinh tại khu vực dự án tùy thuộc vào các yếu tố sau: 

o Số lƣợng phƣơng tiện vận chuyển và thi công cơ giới trên công trƣờng; 

o Chu kỳ thay nhớt và bảo dƣỡng máy móc. 

o Lƣợng dầu nhớt thải ra trong một lần thay nhớt/bảo dƣỡng. 

+ Kết quả điều tra khảo sát dầu nhớt thải trên địa bàn TP.HCM cho thấy:  

o Lƣợng dầu nhớt thải ra từ các phƣơng tiện vận chuyển và thi công cơ giới 

trung bình 7 lít/lần thay 

o Chu kỳ thay nhớt và bảo dƣỡng máy móc: trung bình từ 3 - 6 tháng thay nhớt 1 

lần tùy thuộc vào cƣờng độ hoạt động của phƣơng tiện.  

+ Dựa trên cơ sở này, ƣớc tính lƣợng dầu mỡ phát sinh tại công trƣờng trung bình 

khoảng 12 - 23 lít/ngày. 

 

- Tiếng ồn  

Tiếng ồn trong giai đoạn xây dựng chủ yếu là do hoạt động của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công nhƣ máy ủi, xe lu, máy kéo, máy cạp đất… Mức ồn sẽ giảm dần theo 

khoảng cách, mức ồn cách nguồn 1 m và dự báo mức ồn tối đa của các phƣơng tiện vận 

chuyển và thi công đƣợc trình bày trong Bảng sau: 
 

TT Các phƣơng tiện 

Mức ồn cách nguồn 1m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 20 m 

(dBA) 

Mức ồn cách 

nguồn 50  m 

(dBA) Khoảng  Trung bình 

1 Máy ủi  93.0 67.0 59.0 

2 Xe lu 72.0  74.0 73.0 47.0 39.0 

3 Máy kéo 77.0  96.0 86.5 60.5 52.5 

4 Máy cạp đất 80.0  93.0 86.5 60.5 52.5 

5 Xe tải 82.0  94.0 88.0 62.0 54.0 

6 Máy trộn bê tông 75.0  88.0 81.5 55.5 47.5 

7 Máy nén khí  75.0  87.0 81.0 55.0 47.0 

TCVN 5949-1998 (6  18h) 50  75 dBA 
 

 Mức ồn tối đa do hoạt động của các phƣơng tiện vận chuyển và thi công tại vị trí cách 

nguồn 20 m nằm trong giới hạn cho phép của tiêu chuẩn TCVN 5949-1998. Tuy nhiên, tiếng 

ồn sẽ ảnh hƣởng đáng kể đến khu vực dân cƣ xung quanh nếu các hoạt động này triển khai 

sau 22 giờ. 
 

V.2.2. Các tác động chính trong giai đoạn vận hành 

 Tác động do chất thải y tế 

Theo qui định, chất thải tại các bệnh viện, trung tâm y tế sẽ bao gồm các loại nhƣ sau: 

 Chất thải lây nhiễm: 
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- Chất thải sắc nhọn (loại A): Là chất thải có thể gây ra các vết cắt hoặc chọc thủng, 

có thể nhiễm khuẩn, bao gồm: bơm kim tiêm, đầu sắc nhọn của dây truyền, lƣỡi dao mổ, 

đinh mổ, cƣa, các ống tiêm, mảnh thuỷ tinh vỡ và các vật sắc nhọn khác sử dụng trong các 

hoạt động y tế. 

- Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn (loại B): Là chất thải bị thấm máu, thấm dịch 

sinh học của cơ thể và các chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly. 

- Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao (loại C): Là chất thải phát sinh trong các phòng 

xét nghiệm nhƣ: bệnh phẩm và dụng cụ đựng, dính bệnh phẩm. 

- Chất thải giải phẫu (loại D): Bao gồm các mô, cơ quan, bộ phận cơ thể ngƣời; rau 

thai, bào thai và xác động vật thí nghiệm. 

 Chất thải hoá học nguy hại: 

- Dƣợc phẩm quá hạn, kém phẩm chất không còn khả năng sử dụng.  

- Chất hoá học nguy hại sử dụng trong y tế  

- Chất gây độc tế bào, gồm: vỏ các chai thuốc, lọ thuốc, các dụng cụ dính thuốc gây 

độc tế bào và các chất tiết từ ngƣời bệnh đƣợc điều trị bằng hoá trị liệu. 

- Chất thải chứa kim loại nặng: thuỷ ngân (từ nhiệt kế, huyết áp kế thuỷ ngân bị vỡ, 

chất thải từ hoạt động nha khoa), cadimi (Cd) (từ pin, ắc quy), chì (từ tấm gỗ bọc chì hoặc 

vật liệu tráng chỉ sử dụng trong ngăn tia xạ từ các khoa chẩn đoán hình ảnh, xạ trị). 

 Chất thải phóng xạ: 

- Chất thải phóng xạ: Gồm các chất thải phóng xạ rắn, lỏng và khí phát sinh từ các 

hoạt động chẩn đoán, điều trị, nghiên cứu và sản xuất.  

- Danh mục thuốc phóng xạ và hợp chất đánh dấu dùng trong chẩn đoán và điều trị 

ban hành kèm theo Quyết định số 33/2006/QĐ-BYT ngày 24 tháng 10 năm 2006 của Bộ 

trƣởng Bộ Y tế.  

 Bình chứa áp suất: 

Bao gồm bình đựng oxy, CO2, bình ga, bình khí dung. Các bình này dễ gây cháy, gây 

nổ khi thiêu đốt. 

 Chất thải thông thƣờng: 

Chất thải thông thƣờng là chất thải không chứa các yếu tố lây nhiễm, hoá học nguy 

hại, phóng xạ, dễ cháy, nổ, bao gồm: 

- Chất thải sinh hoạt phát sinh từ các buồng bệnh (trừ các buồng bệnh cách ly). 

- Chất thải phát sinh từ các hoạt động chuyên môn y tế nhƣ các chai lọ thuỷ tinh, chai 

huyết thanh, các vật liệu nhựa, các loại bột bó trong gẫy xƣơng kín. Những chất thải này 

không dính máu, dịch sinh học và các chất hoá học nguy hại. 

- Chất thải phát sinh từ các công việc hành chính: giấy, báo, tài liệu, vật liệu đóng gói, 

thùng các tông, túi nilon, túi đựng phim. 

- Chất thải ngoại cảnh: lá cây và rác từ các khu vực ngoại cảnh. 

 Tác động do nƣớc thải y tế 

Trung bình, mỗi ngày, lƣợng nƣớc thải phát sinh tính trên một giƣờng bệnh là 750 lít. 

Nƣớc thải bệnh viện có đầu ra gồm các vi sinh vật gây bệnh, các loại thuốc, các nguyên tố 

phóng xạ, và các hóa chất độc hại khác. Các chất ô nhiễm phát sinh từ bệnh viện chủ yếu là 

các hóa chất chữa trị ung thƣ, chất kháng sinh, các hợp chất halogen, …. Cùng với các chất ô 

nhiễm này, vi sinh vật gây bệnh trong NTBV gây ra ô nhiễm nặng nề cho môi trƣờng tự 
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nhiên, đặc biệt là cho các loài sinh vật và nguồn tiếp nhận. Tính chất nƣớc thải 1 số bệnh 

viện nhƣ trong Bảng sau: 

 
 

 CHỈ TIÊU   Trung bình TCVN  

1  pH (mg/l)  
a- Trung ƣơng  6.1 6.5-

8.5**  b- Tỉnh  7.2 

3  H2S (mg/l)  
a- Trung ƣơng  4.5 ≤ 

1.0**  b- Tỉnh  8.1 

4  BOD5 (mg/l)  
a- Trung ƣơng  89.7 

≤ 30** b- Tỉnh  169.1 

5  COD (mg/l)  
a- Trung ƣơng  130.0 

≤  80* b- Tỉnh  222.8 

6  Tổng nitơ (mg/l)  
a- Trung ƣơng  13.4 

≤ 40* b- Tỉnh  18.6 

7  
Chất rắn lơ lửng (SS) 

(mg/l)  

a- Trung ƣơng  21.6 ≤  

100** b- Tỉnh  35.0 

8  Tổng phốtpho (mg/l)  
a- Trung ƣơng  2.0 

≤  6** b- Tỉnh  1.4 

* QCVN 24:2009/BTNMT loại B,  **TCVN 7382:2004 mức II 

 

V.3. Biện pháp giảm thiểu và các tác động đến môi trƣờng 

V.3.1. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn thi công 

1/- Giảm thiểu ô nhiễm do bụi 

 Kiểm soát khí thải đối với bụi phát sinh do quá trình đốt nhiên liệu của động cơ đốt 

trong từ các phƣơng tiện thi công vận chuyển: 

+ Tất cả các phƣơng tiện và thiết bị phải đƣợc kiểm tra và đăng ký tại Cục Đăng 

kiểm chất lƣợng theo đúng quy định hiện hành. 

+ Chủ thầu xây dựng đƣợc yêu cầu phải cung cấp danh sách thiết bị đã đƣợc kiểm 

tra và đăng ký cho chủ Dự án. 

+ Định kỳ bảo dƣỡng các phƣơng tiện và thiết bị xây dựng. 

 Kiểm soát bụi khuếch tán từ các hoạt động xây dựng: Hoạt động thu gom, chuyên chở 

vật liệu san ủi: áp dụng biện pháp cản gió bằng tƣờng rào hoặc tƣới nƣớc. 

 Các xe tải chuyên chở: 

+ Có tấm bạt che phủ (hiệu quả kiểm soát 2%). 

+ Tƣới nƣớc 2 lần/ngày (hiệu quả kiểm soát 37%). 

+ Vệ sinh sạch sẽ các phƣơng tiện và thiết bị trƣớc khi ra khỏi công trƣờng xây 

dựng. 

 

2/- Quản lý dầu mỡ thải trong suốt thời gian thi công 

 Dầu mỡ thải phát sinh từ quá trình bảo dƣỡng và sửa chữa các phƣơng tiện vận 

chuyển, máy móc và thiết bị thi công đƣợc phân loại là chất thải nguy hại theo thông tƣ số 

12/2011/TT-BTNMT với Mă số  A3020, Mă Basel Y8. Vì vậy, dầu mỡ thải phải đƣợc thu 
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gom và quản lý thích hợp. Cụ thể, các biện pháp kiểm soát tác động của dầu mỡ thải nhƣ 

sau: 

 Không chôn lấp/đốt/đổ bỏ dầu mỡ thải tại khu vực dự án. 

 Hạn chế việc sửa chữa xe, máy móc công trình tại khu vực dự án.  

 Khu vực bảo dƣỡng đƣợc bố trí tạm trƣớc trong một khu vực thích hợp và có hệ thống 

thu gom dầu mỡ thải ra từ quá trình bảo dƣỡng.  

 Dầu mỡ thải đƣợc thu gom và lƣu trữ trong các thùng chứa thích hợp trong khu vực 

dự án. Chủ đầu tƣ sẽ ký hợp đồng với công ty và đơn vị có chức năng đến thu gom và vận 

chuyển đi xử lý theo thông tƣ số 12/2011/TT-BTNMT. 

 

3/-. Thu gom và xử lý rác thải sinh hoạt 

 Tất cả chất thải sinh hoạt phát sinh từ hoạt động của công trình đều đƣợc thu gom vào 

các thùng chứa có nắp đậy và hợp đồng với các đơn vị thu gom rác của địa phƣơng đến thu 

gom hàng ngày.  

 Ngoài ra nhà thầu xây dựng cũng phải có trách nhiệm thu gom tất cả rác thải nằm 

trong phạm vi của công trƣờng để đảm bảo không phát sinh các đống rác tự phát tại khu vực 

nhà thầu chịu trách nhiệm. 

 

V.3.2. Giảm thiểu các tác động trong giai đoạn vận hành 

1/- Giảm thiểu tác động do chất thải rắn 

Bệnh viện sẽ thực hiện đầy đủ và nghiêm túc các qui đinh về quản lƣ chất thải y tế 

của mình, cụ thể nhƣ sau: 

 Qui định mã màu sắc của chất thải y tế 

+ Màu vàng đựng chất thải lây nhiễm. 

+ Màu đen đựng chất thải hoá học nguy hại và chất thải phóng xạ. 

+ Màu xanh đựng chất thải thông thƣờng và các bình áp suất nhỏ. 

+ Màu trắng đựng chất thải tái chế. 

 Túi đựng chất thải 

+ Túi màu vàng và màu đen phải làm bằng nhựa PE hoặc PP, không dùng nhựa 

PVC. 

+ Túi đựng chất thải y tế có thành dầy tối thiểu 0,1mm, kích thƣớc túi phù hợp với 

lƣợng chất thải phát sinh, thể tích tối đa của túi là 0,1 m
3
. 

+ Bên ngoài túi phải có đƣờng kẻ ngang ở mức 3/4 túi và có dòng chữ “KHÔNG 

ĐƢỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY”.  

 Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn 

+ Dụng cụ đựng chất thải sắc nhọn phải phù hợp với phƣơng pháp tiêu huỷ cuối 

cùng. 

+ Hộp đựng chất thải sắc nhọn phải bảo đảm các tiêu chuẩn: 

o Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng. 

o Có khả năng chống thấm. 

o Kích thƣớc phù hợp. 

o Có nắp đóng mở dễ dàng. 

o Miệng hộp đủ lớn để cho vật sắc nhọn vào mà không cần dùng lực đẩy. 
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o Có dòng chữ “CHỈ ĐỰNG CHẤT THẢI SẮC NHỌN” và có vạch báo hiệu ở 

mức 3/4 hộp và có dòng chữ “KHÔNG ĐƢỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY”. 

o Mầu vàng. 

o Có quai hoặc kèm hệ thống cố định. 

o Khi di chuyển vật sắc nhọn bên trong không bị đổ ra ngoài. 

+ Đối với các cơ sở y tế sử dụng máy huỷ kim tiêm, máy cắt bơm kim tiêm, hộp 

đựng chất thải sắc nhọn phải đƣợc làm bằng kim loại hoặc nhựa cứng, có thể dùng lại và 

phải là một bộ phận trong thiết kế của máy huỷ, cắt bơm kim. 

+ Đối với hộp nhựa đựng chất thải sắc nhọn có thể tái sử dụng, trƣớc khi tái sử dụng, 

hộp nhựa phải đƣợc vệ sinh, khử khuẩn theo quy trình khử khuẩn dụng cụ y tế. Hộp nhựa sau 

khi khử khuẩn để tái sử dụng phải còn đủ các tính năng ban đầu. 

 Thùng đựng chất thải 

+ Phải làm bằng nhựa có tỷ trọng cao, thành dầy và cứng hoặc làm bằng kim loại có 

nắp đậy mở bằng đạp chân. Những thùng thu gom có dung tích từ 50 lít trở lên cần có bánh 

xe đẩy. 

+ Thùng màu vàng để thu gom các túi, hộp chất thải màu vàng.  

+ Thùng màu đen để thu gom các túi chất thải màu đen. Đối với chất thải phóng xạ, 

thùng đựng phải làm bằng kim loại. 

+ Thùng màu xanh để thu gom các túi chất thải màu xanh. 

+ đ) Thùng màu trắng để thu gom các túi chất thải màu trắng. 

+ Dung tích thùng tuỳ vào khối lƣợng chất thải phát sinh, từ 10 lít đến 250 lít.  

+ Bên ngoài thùng phải có vạch báo hiệu ở mức 3/4 thùng và ghi dòng chữ 

“KHÔNG ĐƢỢC ĐỰNG QUÁ VẠCH NÀY”. 

 

 Biểu tƣợng chỉ loại chất thải: 

Mặt ngoài túi, thùng đựng một số loại chất thải nguy hại và chất thải để tái chế phải 

có biểu tƣợng chỉ loại chất thải phù hợp (Phụ lục 3 ban hành kèm theo Quy chế này): 

+ Túi, thùng màu vàng đựng chất thải lây nhiễm có biểu tƣợng nguy hại sinh học. 

+ Túi, thùng màu đen đựng chất thải gây độc tế bào có biểu tƣợng chất gây độc tế 

bào kèm dòng chữ “CHẤT GÂY ĐỘC TẾ BÀO”. 

+ Túi, thùng màu đen đựng chất thải phóng xạ có biểu tƣợng chất phóng xạ và có 

dòng chữ “CHẤT THẢI PHÓNG XẠ” 

+ Túi, thùng màu trắng đựng chất thải để tái chế có biểu tƣợng chất thải có thể tái 

chế. 

 

 Thu gom chất thải rắn trong cơ sở y tế 

+ Nơi đặt thùng đựng chất thải.  

o Mỗi khoa, phòng phải định rơ vị trí đặt thùng đựng chất thải y tế cho từng loại 

chất thải, nơi phát sinh chất thải phải có loại thùng thu gom tƣơng ứng.  

o Nơi đặt thùng đựng chất thải phải có hƣớng dẫn cách phân loại và thu gom. 

o Sử dụng thùng đựng chất thải theo đúng tiêu chuẩn quy định và phải đƣợc vệ 

sinh hàng ngày. 
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o Túi sạch thu gom chất thải phải luôn có sẵn tại nơi chất thải phát sinh để thay 

thế cho túi cùng loại đă đƣợc thu gom chuyển về nơi lƣu giữ tạm thời chất thải của cơ sở y 

tế. 

+ Mỗi loại chất thải đƣợc thu gom vào các dụng cụ thu gom theo mă mầu quy định 

và phải có nhãn hoặc ghi bên ngoài túi nơi phát sinh chất thải. 

+ Các chất thải y tế nguy hại không đƣợc để lẫn trong chất thải thông thƣờng. Nếu 

vô tình để lẫn chất thải y tế nguy hại vào chất thải thông thƣờng thì hỗn hợp chất thải đó phải 

đƣợc xử lý và tiêu huỷ nhƣ chất thải y tế nguy hại. 

+ Lƣợng chất thải chứa trong mỗi túi chỉ đầy tới 3/4 túi, sau đó buộc cổ túi lại. 

+ Tần suất thu gom: Hộ lý hoặc nhân viên đƣợc phân công hàng ngày chịu trách 

nhiệm thu gom các chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thƣờng từ nơi chất thải phát 

sinh về nơi tập trung chất thải của khoa ít nhất 1 lần trong ngày và khi cần. 

+ Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao trƣớc khi thu gom về nơi tập trung chất thải 

của cơ sở y tế phải đƣợc xử lý ban đầu tại nơi phát sinh chất thải. 

 

 Vận chuyển chất thải rắn trong cơ sở y tế  

+ Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thƣờng phát sinh tại các khoa/phòng phải 

đƣợc vận chuyển riêng về nơi lƣu giữ chất thải của cơ sở y tế ít nhất một lần một ngày và khi 

cần. 

+ Cơ sở y tế phải quy định đƣờng vận chuyển và giờ vận chuyển chất thải. Tránh 

vận chuyển chất thải qua các khu vực chăm sóc ngƣời bệnh và các khu vực sạch khác. 

+ Túi chất thải phải buộc kín miệng và đƣợc vận chuyển bằng xe chuyên dụng; 

không đƣợc làm rơi, vãi chất thải, nƣớc thải và phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển.  

 

 Lƣu giữ chất thải rắn trong các cơ sở y tế 

+ Chất thải y tế nguy hại và chất thải thông thƣờng phải lƣu giữ trong các buồng 

riêng biệt.  

+ Chất thải để tái sử dụng, tái chế phải đƣợc lƣu giữ riêng. 

+ Nơi lƣu giữ chất thải tại các cơ sở y tế phải có đủ các điều kiện sau: 

o Cách xa nhà ăn, buồng bệnh, lối đi công cộng và khu vực tập trung đông ngƣời 

tối thiểu là 10 mét. 

o Có đƣờng để xe chuyên chở chất thải từ bên ngoài đến. 

o Nhà lƣu giữ chất thải phải có mái che, có hàng rào bảo vệ, có cửa và có khoá. 

Không để súc vật, các loài gậm nhấm và ngƣời không có nhiệm vụ tự do xâm nhập.  

o Diện tích phù hợp với lƣợng chất thải phát sinh của cơ sở y tế. 

o đ) Có phƣơng tiện rửa tay, phƣơng tiện bảo hộ cho nhân viên, có dụng cụ, hoá 

chất làm vệ sinh. 

o Có hệ thống cống thoát nƣớc, tƣờng và nền chống thấm, thông khí tốt. 

o Khuyến khích các cơ sở y tế lƣu giữ chất thải trong nhà có bảo quản lạnh. 

o Thời gian lƣu giữ chất thải y tế nguy hại tại cơ sở y tế. 

o Thời gian lƣu giữ chất thải trong các cơ sở y tế không quá 48 giờ. 

o Lƣu giữ chất thải trong nhà bảo quản lạnh hoặc thùng lạnh: thời gian lƣu giữ 

có thể đến 72 giờ.  
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o Chất thải giải phẫu phải chuyển đi chôn hoặc tiêu huỷ hàng ngày. 

o Đối với các cơ sở y tế có lƣợng chất thải y tế nguy hại phát sinh dƣới 5 

kg/ngày, thời gian thu gom tối thiểu hai lần trong một tuần.  

 

2/- Giảm thiểu tác động do nƣớc thải 

Qui trình xử lý thải của bệnh viện đƣợc trình bày trong Hình 1. Với công nghệ xử lý 

này nƣớc thải của bệnh viện sẽ đạt tiêu chuẩn cho phép hiện hành. Khi nƣớc thải trƣớc khi 

thải vào hệ thống nƣớc thải công cộng đƣợc kiểm soát theo QCVN 28:2010/BTNMT – Nƣớc 

thải y tế 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
V.3. Kết luận 

Việc hình thành dự án từ giai đoạn xây dựng đến giai đoạn đƣa dự án vào sử dụng ít 

nhiều cũng làm ảnh hƣởng đến môi trƣờng khu vực. Nhƣng Công ty TNHH Hạnh Phúc đã 

cho phân tích nguồn gốc gây ô nhiễm và đƣa ra các biện pháp giảm thiểu các tác động tiêu 

cực, đảm bảo đƣợc chất lƣợng môi trƣờng sản xuất và môi trƣờng xung quanh trong vùng dự 

án đƣợc lành mạnh, thông thoáng và khẳng định dự án mang tính khả thi về môi trƣờng. 

Chlorine 

Bể điều hòa 

SCR thô 

SCR tinh 

Nƣớc thải bệnh 

viện 

Bể tiếp nhận 

Bể ASBC 

Bể lắng 

Bể khử trùng 

Bể chứa bùn 

Máy thổi khí 

Nguồn tiếp nhận 

http://lapduan.com.vn- 08.39118552 

http://lapduan.com.vn-/
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CHƢƠNG VI: TỔNG MỨC ĐẦU TƢ, CƠ CẤU NGUỒN 

VỐN, KẾ HOẠCH TÀI CHÍNH 
 

VI.1. Tổng mức đầu tƣ 

VI.1.1 Cơ sở tổng mức đầu tƣ 

Tổng mức đầu tƣ cho “Dự án bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” đƣợc lập dựa 

trên các phƣơng án trong hồ sơ thiết kế cơ sở của dự án và các căn cứ sau đây : 

- Luật Xây dựng số 16/2003/QH11 ngày 26/11/2003 của Quốc Hội Nƣớc Cộng hoà 

Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam; 

- Luật thuế thu nhập doanh nghiệp của Quốc Hội khóa XII kỳ họp thứ 3, số 

14/2008/QH12 Ngày 03 tháng 06 năm 2008 ; 

- Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/2/2009 của Chính phủ về việc Quản lý dự án 

đầu tƣ và xây dựng công trình; 

- Nghị định số 209/2004/NĐ-CP ngày 16/12/2004 của Chính phủ về việc Quản lý chất 

lƣợng công trình xây dựng và Nghị định số 49/2008/NĐ-CP ngày 18/04/2008 của Chính phủ 

về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 2009/2004/NĐ-CP; 

- Nghị định số 99/2007/NĐ-CP ngày 13/06/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí 

đầu tƣ xây dựng công trình; 

- 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; 

- Nghị định số 148/2004/NĐ-CP ngày 23/07/2004 sửa đổi, bổ sung Khoản 1 Điều 7 

Nghị định số 158/2003/NĐ-CP; 

- 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 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; 

- 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; 

- 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; 

- Quyết định 725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 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. 
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VI.1.2. Nội dung tổng mức đầu tƣ 

1.2.1. Các thành phần trong tổng mức đầu tƣ 

 Mục đích của tổng mức đầu tƣ là tính toán toàn bộ chi phí đầu tƣ xây dựng Dƣ ̣án làm 

cơ sở để lập kế hoạch và quản lý vốn đầu tƣ, xác định hiệu quả đầu tƣ của dự án. 

 Tổng mức đầu tƣ của dự án là 8,232,000 USD tƣơng đƣơng với 171,479,802,000 

đồng, trong đó:  

▪ Vốn ODA: 7,704,000 USD tƣơng đƣơng với 160,749,802,000 đồng 

▪ Vốn đối ứng: 528,000 USD tƣơng đƣơng với 11,000,000,000 đồng 

 Các thành phần trong tổng mức đầu tƣ bao gồm: chi phí xây dựng và máy móc thiết 

bị, chi phí lập website ban đầu, chi phí đất, chi phí dự phòng. 

 

1.2.2. Tính toán các khoản chi phí 

 Chi phí xây dựng lắp đặt và máy móc thiết bị 

+ Cơ sở hạ tầng và máy móc thiết bị bệnh viện 

 Đƣợc tính toán dựa trên suất vốn đầu tƣ xây dựng công năm 2011 theo quyết định số 

725/QĐ-BXD ngày 09/08/2012 của Bộ Xây dựng. Suất vốn đầu tƣ là công cụ hỗ trợ cho việc 

tính toán xác định tổng mức đầu tƣ dự án, lập và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công 

trình ở giai đoạn chuẩn bị dự án. 

 Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đƣợc xây dựng với quy mô 72 giƣờng bệnh, với đơn 

giá xây dựng tính theo suất đầu tƣ công trình y tế năm 2011 đối với bệnh viện đa khoa có 

quy mô từ 50 đến 200 giƣờng là 1,426,810,000 đồng/giƣờng, trong đó xây dựng là 

598,660,000 đồng và thiết bị là 676,480,000 đồng. Suất vốn đầu tƣ đã bao gồm chi phí cần 

thiết để xây dựng, mua sắm và lắp đặt thiết bị, quản lý dự án, tƣ vấn đầu tƣ xây dựng và các 

khoản chi phí khác. 

 Suất đầu tƣ này đƣợc tính toán với cấp công trình là cấp II theo các quy định trong 

tiêu chuẩn thiết kế TCVN 2748 :1991 „„Phân cấp công trình xây dựng. Nguyên tắc chung‟‟; 

các yêu cầu quy định về khu đất xây dựng, bố cục mặt bằng, giải pháp thiết kế, giải pháp kỹ 

thuật về phòng cháy chữa cháy, chiếu sáng, thông gió, điện nƣớc theo tiêu chuẩn xây dựng 

Việt Nam TCXDVN 365 : 2007 „„Bệnh viện đa khoa. Hƣớng dẫn thiết kế‟‟ và các quy định 

có liên quan.  

 Suất vốn đầu tƣ xây dựng công trình bệnh viện đa khoa bao gồm : 

 - Chi phí xây dựng công trình khám, điều trị bệnh nhân và các công trình phục vụ 

nhƣ : 

 + Khối khám bệnh và điều trị ngoại trú gồm các phòng chờ, phòng khám và điều trị, 

phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, phòng hành chính, khu vệ sinh 

 + Khối chữa bệnh nội trú gồm phòng bệnh nhân, phòng nghiệp vụ, phòng sinh hoạt 

của nhân viên và phòng vệ sinh. 

 + Khối kỹ thuật nghiệp vụ bao gồm phòng cấp cứu, phòng nghiệp vụ, xét nghiệm, 

thực nghiệm, phòng giải phẩu bệnh lý, khoa dƣợc… 

 + Khối hành chính quản trị gồm bếp, kho xƣởng, nhà để xe, nhà giặt, nhà thƣờng 

trực… 
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- Chi phí trang thiết bị y tế hiện đại và đồng bộ phục vụ khám, chữa bệnh, phục vụ  

sinh hoạt nghỉ ngơi của nhân viên và bệnh nhân. 

 Suất vốn đầu tƣ xây dựng công trình đƣợc tính bình quân cho một giƣờng bệnh theo 

năng lực phục vụ. 

 Điều chỉnh suất vốn đầu tƣ xây dựng : 

 Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đƣợc xây dựng theo tiêu chuẩn công nghệ mới và hiện 

đại của Nhật Bản nên chủ đầu tƣ đã điều chỉnh suất vốn đầu tƣ cho máy móc thiết bị tăng 

thêm 30 % so với suất đầu tƣ 2011. Bên cạnh đó, tính toán cho yếu tố lạm phát là 8%. 

 Dự án đƣợc tiến hành xây dựng vào tháng 02 năm 2013, để dự tính cho yếu tố trƣợt 

giá chủ đầu tƣ đã tiến hành tính toán theo chỉ số trƣợt giá theo công văn số 143/BXD – 

KTXD áp dụng cho chỉ số giá xây dựng công trình ngày 13 tháng 10 năm 2010. 

 + Hệ thống cảnh quan, mặt nƣớc 

 Đơn giá xây dựng hệ thống cảnh quan mặt nƣớc đƣợc ƣớc tính theo giá thị trƣờng 

năm 2012 là 3,000,000 đồng/m
2
. Đơn giá này sẽ đƣợc điều chỉnh theo lạm phát là 8%. 

 + Hệ thống giao thông nội bộ 

 Đơn giá xây dựng hệ thống giao thông nội bộ đƣợc ƣớc tính theo giá thị trƣờng năm 

2012 là 2,500,000 đồng/m
2
 . Đơn giá này sẽ đƣợc điều chỉnh theo lạm phát là 8%. 

Chi phí xây dựng = 2,721,000  USD tương ứng 56,685,321,000 đồng 

Chi phí máy móc thiết bị = 3,546,000 USD tương ứng 73,854,731,000 đồng. 

 

 Chi phí lập website ban đầu  

 Chủ đầu tƣ sẽ đầu tƣ vào hệ thống website bao gồm : tên miền, hosting-lƣu trữ 

website, mã nguồn, giao diện, dữ liệu website. 

 Chi phí lập website ban đầu = 168,000 USD tương ứng 3,500,000,000 đồng. 

 

 Chi phí đất 

Để phục vụ cho dự án, chủ đầu tƣ đã mua đất với diện tích là 1.250 m
2
  

Chi phí đất = 528,000 USD tương ứng 11,000,000,000 đồng. 

 

 Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng: 5,000 USD tƣơng ứng 100,000,000 

đồng. 

 

 Chi phí dự phòng 

 + Dự phòng cho yếu tố trƣợt giá: 10.18 % 

 Dự phòng trƣợt giá nhằm bù lại sự tăng giá nội địa và quốc tế đối với các hạng mục 

kinh phí của dự án, đƣợc tính toán hằng năm và tích lũy trong suốt quá trình thực hiện dự án. 

 Đƣợc tính toán dựa trên xu hƣớng của các chỉ số tăng giá, tính theo công văn số 

143/BXD- KTXD về chỉ số giá xây dựng công trình ngày 13 tháng 10 năm 2010. 

 + Dự phòng cho khối lƣợng phát sinh: 10 % 

 Dự phòng cho khối lƣợng phát sinh do các yếu tố không lƣờng trƣớc đƣợc, chi phí dự 

phòng do khối lƣợng phát sinh bằng 10% chi phí xây dựng và máy móc thiết bị phù hợp với 

Thông tƣ số 05/2007/TT-BXD ngày 25/07/2007 của Bộ Xây dựng về việc “Hƣớng dẫn lập 

và quản lý chi phí dự án đầu tƣ xây dựng công trình”. 
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Chi phí dự phòng  

 + Dự phòng cho yếu tố trượt giá: 

 ( GXl + Gtb)* 10.18 % = 638,000 USD tương ứng 13,285,744,000 đồng. 

 + Dự phòng cho khối lượng phát sinh 

 (GXl+Gtb)*10 % = 627,000 USD tương ứng 13,054,005,000 đồng. 

 

1.2.3. Kết quả tổng mức đầu tƣ 

Bảng Tổng mức đầu tƣ 

Stt Hạng mục 
Giá trị VNĐ 

(1000đ) 

Giá trị 

USD (1000 

usd) 

I Xây dựng và lắp đặt 56,685,321 2,721 

II. 
Máy móc thiết bị và vật 

liệu phụ 
73,854,731 3,546 

III 
Chi phí lập website ban 

đầu 
3,500,000 168 

IV Chi phí mua đất 11,000,000 528 

V Chi phí dự phòng     

1 Dự phòng trƣợt giá 13,285,744 638 

2 
Dự phòng khối lƣợng phát 

sinh Gdp = ΣGCp*10% 
13,054,005 627 

VI 
Chi phí lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng 
100,000 5 

  
TỔNG CỘNG NGUỒN 

 VỐN ĐẦU TƢ 
171,479,802 8,232 

 

VI.2. Nguồn vốn đầu tƣ thực hiện dự án 

VI.2.1. Cấu trúc nguồn vốn và phân bổ vốn đầu tƣ 

  Nguồn vốn và phân bổ tổng mức đầu tƣ theo cơ cấu phần và theo hạng mục đƣợc thể 

hiện qua bảng dƣới đây: 

Bảng cấu trúc nguồn vốn 

              ĐVT: USD 

STT Khoản mục chi phí 
Giá trị VNĐ 

(1000đ) 

Giá trị 

USD 

(1000usd) 

Vốn vay 

USD 

(1000USD) 

Vốn đối 

ứng USD 

(1000 

vnđ) 

1 Chi phí xây dựng (VNĐ) 56,685,321 2,721 2,721  

2 Chi phí thiết bị 73,854,731 3,546 3,546  

3 
Chi phí lập website ban 

đầu 
3,500,000 168 168  

4 Chi phí đất 11,000,000 528  528 

5 Dự phòng phí 26,339,749 1,265 1,265  

6 
Chi phí lập báo cáo đánh 

giá tác động môi trƣờng 
100,000 5 5  

 TỔNG CỘNG 171,479,802 8,232 7,704 528 
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  Cơ chế tài chính trong nƣớc:  

  Đối với vốn ODA: 

  Vốn ODA: 7,704,000 USD tƣơng đƣơng 160,379,802 đồng, trong đó: 

  - Nguồn vốn chi cho xây dựng cơ bản: 2,721,000 USD tƣơng đƣơng 56,685,321,000 

đồng  chiếm 35.32 % trong nguồn vốn ODA. 

  - Nguồn vốn chi cho đầu tƣ máy móc thiết bị: 3,546,000 USD tƣơng đƣơng 

73,854,731,000 đồng chiếm 46.02 % trong nguồn vốn ODA. 

  - Chi phí lập website ban đầu: 168,000 USD tƣơng đƣơng 3,500,000,000 đồng chiếm 

2.18 % trong nguồn vốn ODA. 

- Chi phí dự phòng: 1,265,000 USD tƣơng đƣơng 26,339,749,000 đồng chiếm 16.41 

% trong nguồn vốn ODA. 

- Chi phí lập báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng 5,000 USD tƣơng đƣơng 

100,000,000 đồng chiếm 0.06% trong nguồn vốn ODA. 

 

Đối với vốn đối ứng: 

Vốn đối ứng: 528,000 USD tƣơng ứng 11,000,000,000 đồng, trong đó: 

- Chi phí mua đất: 528,000 USD tƣơng ứng 11,000,000,000 đồng. 

Vốn đối ứng có thể xem xét để điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với một số chi phí 

phát sinh trong nƣớc. 

 

VI.2.2 Tiến độ sử dụng vốn 

  Tiến độ sử dụng vốn của dự án đƣợc thể hiện qua bảng sau: 

Bảng tiến độ sử dụng vốn 

                         ĐVT: 1000 đ 

Thời gian    

Hạng mục Năm 2013 Năm 2014  

 Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II 

Chi phí xây dựng  14,171,330 14,171,330 14,171,330 14,171,330  

Chi phí thiết bị  18,463,683 18,463,683 18,463,683 18,463,683  

Chi phí lập website 

ban đầu 
     3,500,000 

Chi phí đất 11,000,000      

Dự phòng phí  6,584,937 6,584,937 6,584,937 6,584,937  

Chi phí lập báo cáo 

đánh giá tác động 

môi trƣờng 

100,000      

TỔNG CỘNG 11,100,000 39,219,950 39,219,950 39,219,950 39,219,950 3,500,000 

Quy đổi USD 533 1,883 1,883 1,883 1,883 168 
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VI.2.3. Nguồn vốn và phƣơng thức vay vốn thực hiện dự án 

Bảng nguồn vốn thực hiện dự án 

                        ĐVT: USD 
Thời gian Năm 2013 Năm 2014  

Tổng cộng Tỷ lệ 
Hạng mục Quý I Quý II Quý III Quý IV Quý I Quý II 

Vốn vay 

ODA 
100,000 39,219,950 39,219,950 39,219,950 39,219,950 3,500,000 160,479,802 93.59% 

Vốn chủ sở 

hữu 
11,000,000      11,000,000 6.41% 

Tổng 11,100,000 39,219,950 39,219,950 39,219,950 39,219,950 3,500,000 171,479,802 100% 

Quy đổi 

USD 
533 1,883 1,883 1,883 1,883 168 8,232  

 

 Với tổng mức đầu tƣ 8,232,000 USD, trong đó: Nguồn vốn vay ODA: 7,704,000 USD 

tƣơng ứng 160,479,802 đồng, nguồn vốn đối ứng: 528,000 USD tƣơng ứng 11,000,000,000 

đồng. Đối với nguồn vốn ODA, chủ đầu tƣ sẽ vay theo loại nguồn vốn vay ODA ƣu đãi.  

Phƣơng thức vay vốn:  

 Chủ đầu tƣ sẽ vay vốn ODA từ tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA) với phƣơng 

thức vay vốn: Vay ODA ƣu đãi trong vòng 25 năm với lãi suất ƣu đãi là 2%/năm. Trong thời 

gian chƣa hoàn vốn từ năm 2013 đến năm 2018, chủ đầu tƣ đƣợc ân hạn cả vốn gốc và lãi 

phát sinh.  

 Sau khi nguồn vốn đƣợc giải ngân từ tổ chức hợp tác quốc tế Nhật Bản ( JICA), theo 

Thông tư số 108/2007/TT-BTC ngày 7/9/2007 của Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý 

tài chính đối với các chương trình, dự án ODA, chủ đầu tƣ sẽ lựa chọn “Ngân hàng phục vụ” 

là một ngân hàng thƣơng mại đƣợc lựa chọn trong danh sách các ngân hàng thƣơng mại đủ 

tiêu chuẩn để ủy quyền thực hiện việc giao dịch đối ngoại, thanh toán, cung cấp dịch vụ ngân 

hàng cho dự án ODA. Danh sách các ngân hàng thƣơng mại đủ tiêu chuẩn do Ngân hàng 

Nhà nƣớc Việt Nam phối hợp với Bộ Tài chính xác định và công bố. Lãi suất của ngân hàng 

phục vụ là 3%/năm. 

 

VI.2.4 Phƣơng thức hoàn trả vốn vay và lãi vay 

 

Bảng  phƣơng án vay vốn và hoàn trả vốn 

Tỷ lệ vốn vay ODA 93.59 %   

Số tiền vay 7,704,000 USD 

Thời hạn vay 25 năm 

Ân hạn 6 năm 

Lãi vay 5.0% /năm 

Thời hạn trả nợ 19 năm 

 

 Sau thời gian hoàn vốn từ năm 2019 đến năm 2038 chủ đầu tƣ sẽ tiến hành hoàn trả 

vốn vay. Phƣơng thức hoàn trả vốn vay: Trả gốc đều và trả lãi phát sinh theo dƣ nợ đầu kỳ.. 

Kế hoạch hoàn trả vốn vay và lãi vay đƣợc thể hiện qua bảng sau:  
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Bảng kế hoạch hoàn trả vốn vay và lãi  

ĐVT: USD 
 

Năm 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Nợ đầu kỳ   8,089 8,494 8,919 9,365 9,833 10,324 9,781 

Vay trong kỳ 7,704               

Lãi phát sinh trong 

kỳ 385 404 425 446 468 492 516 489 

Trả nợ 0 0 0 0 0 0 1,060 1,032 

+ Trả gốc 0 0 0 0 0 0 543 543 

+ Trả lãi 0 0 0 0 0 0 516 489 

Nợ cuối kỳ 8,089 8,494 8,919 9,365 9,833 10,324 9,781 9,238 

 

Năm 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 

Nợ đầu kỳ 9,238 8,694 8,151 7,607 7,064 6,521 5,977 5,434 

Vay trong kỳ                 

Lãi phát sinh trong 

kỳ 462 435 408 380 353 326 299 272 

Trả nợ 1,005 978 951 924 897 869 842 815 

+ Trả gốc 543 543 543 543 543 543 543 543 

+ Trả lãi 462 435 408 380 353 326 299 272 

Nợ cuối kỳ 8,694 8,151 7,607 7,064 6,521 5,977 5,434 4,891 

 

Năm 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036 2037 

Nợ đầu kỳ 4,891 4,347 3,804 3,260 2,717 2,174 1,630 1,087 543 

Vay trong kỳ                   

Lãi phát sinh trong 

kỳ 245 217 190 163 136 109 82 54 27 

Trả nợ 788 761 734 706 679 652 625 598 571 

+ Trả gốc 543 543 543 543 543 543 543 543 543 

+ Trả lãi 245 217 190 163 136 109 82 54 27 

Nợ cuối kỳ 4,347 3,804 3,260 2,717 2,174 1,630 1,087 543 0 
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CHƢƠNG VII: HIỆU QUẢ KINH TẾ VÀ TÀI CHÍNH CỦA 

DỰ ÁN 

 
VII.1 Phân tích hiệu quả tài chính dự án 

VII.1.1 Các giả định kinh tế và cơ sở tính toán: 

Các thông số giả định trên dùng để tính toán hiệu quả kinh tế của dự án trên cơ sở tính 

toán của các dự án đã triển khai, các văn bản liên quan, các tài liệu cung cấp từ Chủ đầu tƣ, 

cụ thể nhƣ sau: 

 Vòng đời dự án: 

 - Thời gian hoạt động của dự án là 25 năm, từ tháng 02 năm 2013 dự án đi vào hoạt 

động đến năm 2038 và thanh lý tài sản vào năm 2039. 

 Nguồn vốn dự án 

 - Nguồn vốn dự án 8,232,000 USD tƣơng ứng: 171,479,802,000 đồng, trong đó:  

 + Vốn vay ODA: 7,704,000 USD tƣơng ứng: 160,479,802,000 đồng . Lãi suất ƣu đãi: 

2%/năm. Lãi suất của ngân hàng phục vụ: 3% /năm 

 + Vốn đối ứng: 528,000 USD tƣơng ứng 11,000,000,000 đồng. 

 - Các hệ thống máy móc thiết bị cần đầu tƣ để đảm bảo cho dự án hoạt động tốt; 

 Khấu hao 

 - Khấu hao áp dụng theo phƣơng thức khấu hao theo đƣờng thẳng. Thời gian khấu 

hao đƣợc áp dụng theo quy định tại quyết định số 206/2003/QĐ- BTC về ban hành chế độ 

quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định của bộ trƣởng bộ tài chính. Bảng khấu hao 

tài sản cố định đƣợc thể hiện trong phụ lục đính kèm. 

 Đối với máy móc thiết bị, nhằm đảm bảo chất lƣợng khám và điều trị cho bệnh nhân, 

sau thời gian khấu hao là 7 năm, chủ đầu tƣ sẽ thay thế mới hoàn toàn máy móc thiết bị . Chi 

phí khấu hao tiếp tục đƣợc tính toán theo quy định trích khấu hao tài sản cố định của bộ tài 

chính. 

 Công suất dự kiến của dự án: 

 + Hoạt động của bệnh viện: 

 ▪ Điều trị ngoại trú: 

 Công suất tối đa: 500 lƣợt/ngày  

 Công suất dự kiến:  

 

Điều trị 

ngoại trú 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019,... 

Công suất 

dự kiến 
75% 80% 85% 90% 95% 100% 
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▪ Điều trị nội trú:  

 Số giƣờng bệnh đƣợc sử dụng tối đa cho 1 tuần : 72 

 Công suất dự kiến: 

 
Điều trị nội 

trú 

Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019,... 

Công suất dự 

kiến 
75% 80% 85% 90% 95% 100% 

 

 + Hoạt động của tạp chí sức khỏe: 

 Công suất tối đa: 4% doanh thu từ hoạt động quảng cáo qua tạp chí. 

 Công suất dự kiến: 

 

Năm 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Công suất 

dự kiến 
50% 55% 60% 70% 90% 100% 

 

+ Hoạt động của website: 

Công suất tối đa: 3% doanh thu từ hoạt động quảng cáo qua website 

Công suất dự kiến: 

  

Năm 
Năm 

2014 

Năm 

2015 

Năm 

2016 

Năm 

2017 

Năm 

2018 

Năm 

2019 

Công suất 

dự kiến 
50% 55% 60% 70% 90% 100% 

 

VII.1.2. Doanh thu của dự án: 

 + Thu phí điều trị nội trú và ngoại trú của bệnh viện 

 ▪ Điều trị ngoại trú:  

 Số lƣợt điều trị/ngày: tính theo công suất dự kiến 

         ĐVT: VNĐ 

Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019,… 

Công suất 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Số lƣợt điều trị tối 

đa/ngày 
500 500 500 500 500 500 

Lƣợt điều trị/ngày 375 400 425 450 475 500 

Số ngày trong năm 260 260 260 260 260 260 



DỰ ÁN BỆNH VIỆN ĐA KHOA KẾT HỢP TRUYỀN THÔNG 

 

 

 

Tƣ vấn: Công ty Cổ phần Tƣ vấn Đầu tƣ Thảo Nguyên Xanh – 158 Nguyễn Văn Thủ, Quận 1, Tp.HCM          Trang 40 
 

Giá điều trị trung 

bình/ngƣời/1lƣợt 
200,000 206,000 212,180 218,545 225,101 231,854 

 

Đơn giá điều trị: tính trung bình 200,000 đồng/lƣợt. Đơn giá này dự kiến sẽ tăng 

3%/năm. 

 ▪ Điều trị nội trú:  

 Số giƣờng bệnh đƣợc sử dụng /tuần: tính theo công suất dự kiến. 

        Đơn vị tính: VNĐ 
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Tên sản phẩm 1 2 3 4 5 6 

Điều trị nội trú 5,405,400 12,454,042 13,689,539 14,998,431 16,385,037 17,853,968 

Công suất 75% 80% 85% 90% 95% 100% 

Số giƣờng bệnh tối 

đa/tuần 
72 72 72 72 72 72 

Số giƣờng bệnh đƣợc 

sử dụng/tuần 
54 58 61 65 68 72 

Số tuần trong năm 26 52 52 52 52 52 

Giá điều trị trung 

bình/ngƣời/tuần 
3,850 4,158 4,302 4,451 4,607 4,769 

- Chi phí dịch vụ/1 

giƣờng/tuần 
350 378 408 441 476 514 

- Chi phí điều trị/1 

giƣờng/tuần 
3,500 3,780 3,893 4,010 4,131 4,254 

 

 Đơn giá điều trị trung bình cho một giƣờng bệnh: 3,850,000 đồng/giƣờng/tuần năm 

2014 (chi phí bao gồm chi phí điều trị và chi phí dịch vụ). Đơn giá này dự kiến tăng 8 

%/năm. 

 + Doanh thu từ các dịch vụ quảng cáo của tạp chí sức khỏe. 

 Theo báo cáo thị trƣờng truyền thông Việt Nam 2011 của công ty truyền thông Katar 

Media Viet Nam, tổng chi phí đầu tƣ cho quảng cáo trên các phƣơng tiện truyền thông đại 

chúng bao gồm truyền hình, báo & tạp chí, đài phát thanh và Internet đạt 16,357 tỷ đồng 

(không tính quảng cáo theo hình thức tài trợ và quảng cáo ngoài trời), trong đó: doanh thu 

quảng cáo qua tạp chí chiếm 6%. Dự báo trong vài năm tới mức tăng doanh thu ngành truyền 

thông Việt Nam là khoảng 10%/năm. 

 Với hình thức phát hành mỗi tháng 2 số, và số lƣợng phát hành là 100,000 quyển/số. 

Tạp chí sức khỏe sẽ đƣợc phát hành miễn phí tại các nhà thuốc, bệnh viện, các bác sĩ, các 

phòng khám đa khoa và các trung tâm học tiếng Nhật…và đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng 

xa.Với hình thức này, tạp chí sẽ thu hút một số lƣợng lớn độc giả quan tâm và chủ đầu tƣ sẽ 

tiến hành kinh doanh qua việc bán các dịch vụ quảng cáo cho tất cả các công ty dƣợc, trang 

thiết bị y tế, sản phẩm tiêu dùng, sản phẩm liên quan đến các vấn đề sức khỏe, gia đình… 

  Với chiến lƣợc phát triển tạp chí sức khỏe của công ty Hạnh Phúc, công ty sẽ hƣớng 

đến mục tiêu trong vòng 6 năm từ 2014 đến 2019  trở thành 1 trong 10 tờ tạp chí có doanh 

thu quảng cáo lớn nhất chiếm 4% doanh thu quảng cáo qua tạp chí của cả nƣớc. 

 + Doanh thu từ các dịch vụ quảng cáo qua website của bệnh viện. 
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 Quảng cáo trực tuyến là loại hình khá mới mẻ ở Việt Nam và hiện tại chỉ chiếm thị 

phần khá khiêm tốn, nhƣng tỷ trọng tăng trƣởng khá nhanh. Theo thống kê, tổng chi phí 

quảng cáo trực tuyến trên 10 website hàng đầu, năm 2010 chiếm 3% chi phí quảng cáo, năm 

2011 chiếm 5% chi phí quảng cáo của cả nƣớc. 

 Đối với website bệnh viện, các chuyên mục vẫn phân bổ giống trên tạo chí sức khỏe 

phát hành 2 số mỗi tháng. Đồng thời tổng hợp thông tin y tế trong nƣớc và trên thế giới mỗi 

ngày để khách hàng quan tâm đến vấn đề sức khỏe đều vào website này để tìm hiểu và đọc. 

Website chủ yếu cung cấp các dịch vụ, địa chỉ liên quan đến vấn đề chăm sóc sức khỏe nhƣ: 

phòng khám, nhà thuốc, bệnh viện.. trên toàn quốc để phục vụ cho bệnh nhân có càng nhiều 

thông tin càng tốt. 

 Website sẽ phát triển mạnh và xa hơn trong 5 năm tới khi mọi thông tin đều sử dụng 

online. Chủ đầu tƣ sẽ đẩy mạnh phát triển website song song với tạp chí sức khỏe để trở 

thành một trong những website hàng đầu về sức khỏe chiếm 3% doanh thu quảng cáo qua 

internet của cả nƣớc. 

 ( Chi tiết doanh thu được trình bày chi tiết ở bảng phụ lục của báo cáo đầu tư) 

 

VII.2.1. Chi phí của dự án bao gồm: 

 Chi phí hoạt động 

 + Chi phí phục vụ cho hoạt động của bệnh viện 

 Chi phí thuốc men: ƣớc tính chiếm 60% doanh thu từ hoạt động của bệnh viện. 

 Chi phí điều hành trung tâm Yoga, khí công, dƣỡng sinh, câu lạc bộ ngƣời cao 

tuổi…: chiếm 1% doanh thu của bệnh viện. 

 Chi phí điện nƣớc: chiếm 1% tổng doanh thu hằng năm dự án. 

 Chi phí bảo trì máy móc thiết bị ( không tính tiền đất) chiếm 1% doanh thu hoạt 

động bệnh viện. 

 Chi phí vận chuyển chiếm 1% doanh thu dự án. 

 Chi phí xử lý rác thải chiếm 3% doanh thu dự án. 

 Chi phí khác chiếm 3% doanh thu dự án. 

 

 + Chi phí phục vụ cho hoạt động của tờ báo sức khỏe 

 Chi phí in ấn: 12,000 đồng/quyển tạp chí. Chi phí này ƣớc tính tăng 8%/năm. 

 

+ Chi phí phục vụ cho hoạt động duy trì website 

 Chi phí duy trì website hằng năm: 1,000,000,000 đồng. 

 

 Chi phí lƣơng nhân viên 

 + Chi phí tiền lƣơng trong hoạt động của bệnh viện 

 Chủ đầu tƣ sẽ thuê công ty dịch vụ cung cấp và đào tạo nguồn nhân lực của Nhật 

Bản với chi phí theo hợp đồng là 3,000,000,000 đồng/ tháng. Chi phí này đã bao gồm chi phí 

đào tạo, tuyển dụng, tiền lƣơng và phúc lợi của nhân viên. 

 

 + Chi phí tiền lƣơng cho hoạt động phát triển tờ báo sức khỏe. 
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 Chủ đầu tƣ trích ra quỹ lƣơng chi trả cho đội ngũ nhân lực phục vụ tạp chí sức 

khỏe: 400,000,000 đồng/tháng. 

 Tổng nhân sự phục vụ cho tạp chí sức khỏe bao gồm:  

 Phòng biên tập: 8 ngƣời 

 Phóng viên: 15 ngƣời 

 Phòng quảng cáo: 5 ngƣời 

 Phòng phát hành: 15 ngƣời 

 Phòng marketing: 5 ngƣời 

 Phòng thiết kế: 3 ngƣời 

 Phòng xuất file, in canh màu: 2 ngƣời 

 Phòng chăm sóc khách hàng: 5 ngƣời 

 Phòng IT: 2 ngƣời 

 

+ Chi phí tiền lƣơng cho hoạt động phát triển website: 

 Chủ đầu tƣ trích ra quỹ lƣơng chi trả cho đội ngũ nhân lực phục vụ phát triển website: 

500,000,000 đồng/tháng. 

 Tổng nhân sự phục vụ cho website bao gồm: 

 Phòng biên tập: 8 ngƣời 

 Phóng viên: 25 ngƣời 

 Phòng quảng cáo: 5 ngƣời 

 Phòng Marketing: 5 ngƣời 

 Phòng thiết kế: 3 ngƣời 

 Phòng IT: 3 ngƣời 

 Phòng chăm sóc khách hàng: 5 ngƣời 

 Thuế thu nhập doanh nghiệp của dự án thuế suất áp dụng là 25%.   

(chi tiết chi phí hoạt động và chi phí tiền lương dự án được trình bày ở phần phụ lục của dự 

án) 

 

VII.2. Các chỉ tiêu hiệu quả của dự án 

VII.2.1 Báo cáo thu nhập của dự án      

Trong vòng 11 tháng tiến hành xây dựng (từ tháng 2/2013 đến tháng 6/2014), dự án 

bắt đầu có lợi nhuận từ năm hoạt động thứ hai. Trong năm hoạt động đầu tiên, doanh thu của 

dự án còn thấp do công suất hoạt động của dự án chƣa đạt tối đa. Lợi nhuận của dự án tăng 

đồng đều qua các năm từ 2,951,616,729 đồng năm 2015 đồng đến 196,168,778,617 đồng 

năm 2038. Ngoài khoản thu nhập từ lợi nhuận trƣớc thuế chủ đầu tƣ còn có một khoản thu 

nhập khác đƣợc tính vào chi phí đó là chi phí khấu hao tài sản. 

Bảng báo cáo thu nhập của dự án trong 5 năm hoạt động đầu tiên dự án 

Đơn vị tính: VNĐ 
Năm 2014 2015 2016 2017 2018 

  1 2 3 4 5 

Doanh thu từ các hoạt động kinh 

doanh 35,842,609 87,807,555 100,038,025 119,200,249 152,414,822 

Chi phí hoạt động 13,156,507 27,708,190 31,114,691 35,310,609 40,887,931 
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Chi phí nhân công 23,850,000 48,636,000 49,646,880 50,738,630 51,917,721 

Chi phí khấu hao 6,759,044 14,532,049 14,532,049 14,532,049 14,532,049 

Lãi vay 0 0 0 0 0 

Lợi nhuận trƣớc thuế -7,922,942 -3,068,685 4,744,404 18,618,960 45,077,121 

Thuế TNDN (25%) 0 0 1,186,101 4,654,740 11,269,280 

Lợi nhuận sau thuế -7,922,942 -3,068,685 3,558,303 13,964,220 33,807,841 

 

VII.2.2 Báo cáo ngân lƣu dự án 

Phân tích hiệu quả dự án hoạt động trong vòng 25 năm theo quan điểm tổng đầu tƣ  

Lãi suất vay vốn ODA = 5 %/năm 

Với suất chiết khấu là WACC = 9 % 

Bảng chỉ tiêu hiệu quả tài chính 

 

Tổng mức đầu tƣ 171,479,802,000 đồng 8,232,000 USD 

Giá trị hiện tại thuần NPV 590,743,086,000 đồng 28,360,000 USD 

Tỷ suất hoàn vốn nội bộ IRR 21.38% 

Thời gian hoàn vốn 6 năm 3 tháng 

Đánh giá hiệu quả tài chính Hiệu quả 

 

 Vòng đời hoạt động của dự án  là 15 năm không tính năm xây dựng 

Dòng tiền thu vào bao gồm: tổng doanh thu hằng năm; giá trị thanh lý đất 

Dòng tiền chi ra gồm: các khoản chi đầu tƣ ban đầu nhƣ xây lắp, mua sắm MMTB; 

chi phí hoạt động hằng năm (không bao gồm chi phí khấu hao); chi phí tiền lƣơng, tiền thuế 

nộp cho ngân sách Nhà Nƣớc. 

Dựa vào kết quả ngân lƣu vào và ngân lƣu ra, ta tính đƣợc các chỉ số tài chính, và kết 

quả cho thấy: 

Hiện giá thu nhập thuần của dự án là:NPV = 590,743,086,000 đồng tƣơng ứng 

28,360,000 USD     

  Suất sinh lợi nội tại là: IRR  = 21.38 %> WACC= 9 % 

  Thời gian hoàn vốn tính là 6 năm 3 tháng 

Qua quá trình hoạch định, phân tích và tính toán các chỉ số hiệu quả tài chính trên cho 

thấy, dự án mang lại lợi nhuận cho chủ đầu tƣ, suất sinh lời nội bộ cũng cao hơn sự kỳ vọng 

của nhà đầu tƣ. Điều này cho thấy dự án „„Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông‟‟ khả thi 

về mặt tài chính. 

 

VII.3. Phân tích rủi ro dự án. 

 Phân tích độ nhạy bằng cách cho các biến rủi ro thay đổi nhằm theo dõi sự biến động 

của biến kết quả. 

VII.3.1.  Phân tích độ nhạy 1 chiều 
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 + Phân tích sự thay đổi của biến kết quả là NPV, IRR khi biến số lượt điều trị ngoại 

trú thay đổi 

 Giá trị NPV: 590,743,086 ngàn đồng 

 IRR: 21.38% 

 Số lƣợt điều trị kỳ vọng: 500 lƣợt/ngày 

           

ĐVT: 1000đ 
 200 300 400 500 600 700 800 

590,743,086 522,101,651 544,982,129 567,862,608 590,743,086 613,623,565 636,504,043 659,384,521 

21.38% 20.09% 20.53% 20.95% 21.38% 21.80% 22.21% 22.63% 

 

+ Phân tích sự thay đổi của biến kết quả là NPV, IRR khi biến giá điều trị ngoại trú thay đổi 

Giá điều trị ngoại trú kỳ vọng: 150 ngàn đồng/ngày 

         ĐVT: 1000đ 
 60 90 120 150 180 210 240 

590,743,086 522,101,651 544,982,129 567,862,608 590,743,086 613,623,565 636,504,043 659,384,521 

21.38% 20.09% 20.53% 20.95% 21.38% 21.80% 22.21% 22.63% 

 

+ Phân tích sự  thay đổi của biến kết quả là NPV, IRR khi biến giá điều trị nội trú thay đổi 

Giá điều trị nội trú kỳ vọng:  

          ĐVT: 1000đ 
 2,000 2500 3000 3,500 4000 4500 5000 

590,743,086 570,214,924 577,057,645 583,900,365 590,743,086 597,585,807 604,428,527 611,271,248 

21.38% 20.91% 21.06% 21.22% 21.38% 21.53% 21.69% 21.85% 

 

+ Phân tích sự thay đổi của biến kết quả là NPV, IRR khi biến tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo 

qua tạp chí thay đổi 

          ĐVT: 1000đ 
 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

590,743,086 13,840,581 206,141,416 398,442,251 590,743,086 783,043,921 975,344,756 1,167,645,591 

21.38% 7.97% 13.08% 17.45% 21.38% 24.95% 28.29% 31.46% 

 

+ Phân tích sự biến đổi của biến kết quả là NPV, IRR khi biến tỷ lệ doanh thu từ website 

thay đổi 

          ĐVT:1000đ 
 1% 2% 3% 3% 4% 5% 6% 

590,743,086 270,241,694 430,492,390 590,743,086 590,743,086 750,993,782 911,244,478 1,071,495,174 

21.38% 14.61% 18.14% 21.38% 21.38% 24.37% 27.19% 29.91% 

 

Nhận xét: 

 Qua phân tích độ nhạy 1 chiều: sự thay đổi của biến kết quả NPV,IRR khi các biến rủi 

ro nhƣ số lƣợt điều trị ngoại trú, đơn giá điều trị ngoại trú, đơn giá điều trị nội trú, tỷ lệ 

doanh thu từ tạp chí và tỷ lệ doanh thu từ website, có thể thấy rằng khi các biến rủi ro từ hoạt 
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động của bệnh viện không ảnh hƣởng quá nhiều đến biến kết quả NPV và IRR. Trong khi 

đó: các biến rủi ro từ hoạt động của tạp chí và website nhƣ tỷ lệ doanh thu từ tạp chí và tỷ lệ 

doanh thu từ website có ảnh hƣởng rất nhiều đến biến kết quả NPV,IRR. Khi tỷ lệ doanh thu 

từ tạp chí qua các năm không đạt đƣợc mức trên 1% so với doanh thu từ tạp chí của cả nƣớc 

thì  giá trị của IRR sẽ giảm xuống  dƣới mức chi phí cơ hội của vốn là 9%,  lúc này dự án sẽ 

không còn khả thi. 

 

VII.3.1. Phân tích độ nhạy 2 chiều 
+ Phân tích độ nhạy hai chiều khi số lượt điều trị ngoại trú và giá điều trị ngoại trú thay 

đổi: 

ĐVT: 1000 đ 
590,743,086 60 90 120 150 180 210 240 

200 494,645,077 503,797,268 512,949,459 522,101,651 531,253,842 540,406,034 549,558,225 

300 503,797,268 517,525,555 531,253,842 544,982,129 558,710,416 572,438,703 586,166,990 

400 512,949,459 531,253,842 549,558,225 567,862,608 586,166,990 604,471,373 622,775,756 

500 522,101,651 544,982,129 567,862,608 590,743,086 613,623,565 636,504,043 659,384,521 

600 531,253,842 558,710,416 586,166,990 613,623,565 641,080,139 668,536,713 695,993,287 

700 540,406,034 572,438,703 604,471,373 636,504,043 668,536,713 700,569,383 732,602,052 

800 549,558,225 586,166,990 622,775,756 659,384,521 695,993,287 732,602,052 769,210,818 

 

Nhận xét: 

 Qua phân tích độ nhạy hai chiều: sự thay đổi cùa biến kết quả NPV khi biến rủi ro là 

số lƣợt điều trị ngoại trú và giá điều trị ngoại trú thay đổi. Hiện giá ròng ( NPV) không chịu 

sự chi phối quá nhiều từ sự thay đổi của biến rủi ro. 

+ Phân tích sự thay đổi của biến kết quả NPV khi biến rủi ro tỷ lệ doanh thu từ tạp chí và tỷ 

lệ doanh thu từ website thay đổi 

         ĐVT:1000đ 
590,743,086 1% 2% 3% 4% 5% 6% 7% 

1% -306,660,811 -114,359,976 77,940,859 270,241,694 462,542,529 654,843,364 847,144,200 

2% -146,410,115 45,890,720 238,191,555 430,492,390 622,793,225 815,094,060 1,007,394,895 

3% 13,840,581 206,141,416 398,442,251 590,743,086 783,043,921 975,344,756 1,167,645,591 

3% 13,840,581 206,141,416 398,442,251 590,743,086 783,043,921 975,344,756 1,167,645,591 

4% 174,091,277 366,392,112 558,692,947 750,993,782 943,294,617 1,135,595,452 1,327,896,287 

5% 334,341,973 526,642,808 718,943,643 911,244,478 1,103,545,313 1,295,846,148 1,488,146,983 

6% 494,592,669 686,893,504 879,194,339 1,071,495,174 1,263,796,009 1,456,096,844 1,648,397,679 

 

Nhận xét: 

Qua phân tích độ nhạy hai chiều: sự thay đổi của biến kết quả NPV khi biến rủi ro là tỷ lệ 

doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí và tỷ lệ doanh thu từ quảng cáo qua website thay đổi. 

Hiện giá ròng ( NPV) của dự án sẽ có giá trị âm khi tỳ lệ doanh thu từ quảng cáo qua tạp chí 

và qua website ở dƣới mức 2% so với doanh thu từ quảng cáo của cả nƣớc. 
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VII.4. Phân tích hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án  

 Ngày nay, với mức sống ngày càng cao, nhu cầu thăm khám chữa bệnh, bảo vệ sức 

khỏe đƣợc con ngƣời đề cao, nên nhu cầu sử dụng các dịch vụ bệnh viên tƣ nhân đƣợc quan 

tâm nhiều, dự án đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đƣợc thực thi là bắt kịp 

đƣợc sự phát triển của xã hội. Với việc đầu tƣ hệ thống máy móc và trang thiết bị hiện đại, 

bác sỹ giỏi, bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc đã cùng với hệ thống bệnh viện công lập Việt 

Nam tham gia công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân, góp phần giải quyết tình 

trạng quá tải ở các bệnh viện nhà nƣớc. Bên cạnh đó, bệnh viện còn là nơi tƣ vấn và khám 

bệnh miễn phí cho tất cả các bệnh nhân, đặc biệt là bệnh nhân HIV/AIDS. Khi bệnh nhân 

HIV/AIDS đến đây để tƣ vấn, họ sẽ thấy an tâm hài lòng vì không có sự kỳ thị, phân biệt đối 

xử, mọi thông tin cá nhân đều sẽ đƣợc giữ bí mật tuyệt đối, nên họ sẽ dễ dàng cởi mở, trút bỏ 

các băn khoăn, gánh nặng về tâm lý để vƣợt qua chính mình.  

 “Dự án bệnh viện đa khoa kết hợp với truyền thông” khi đi vào hoạt động sẽ góp phần 

giải quyết đƣợc một số lƣợng việc làm cho ngƣời lao động có chuyên môn, tạo ra thu nhập 

cho chủ đầu tƣ và đóng góp một lƣợng lớn vào ngân sách nhà nƣớc. 
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CHƢƠNG VIII: KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 
 

 

Ý nghĩa của dự án này là vô giá. Do đó, Công ty TNHH Hạnh Phúc chúng tôi hy vọng 

rằng “Dự án Bệnh viện đa khoa kết hợp truyền thông” sẽ thu đƣợc kết quả khả quan. Bên 

cạnh lợi ích của chủ đầu tƣ nói riêng và sự phát triển kinh tế của Tp.HCM cũng nhƣ cả nƣớc 

nói chung thì dự án còn có nhiều đóng góp về giải quyết việc làm, tạo thu nhập cho ngƣời 

lao động tại địa phƣơng. Ngoài ra, trên hết tất cả chính là tính nhân đạo có ý nghĩa lớn lao về 

mặt xã hội của dự án, góp phần chữa trị bệnh, nâng cao nhận thức cũng nhƣ trách nhiệm của 

ngƣời dân về sức khỏe, đem lại cuộc sống tốt đẹp hơn cho cộng đồng 

Vì những lợi ích vô cùng to lớn này, chúng tôi xin có một số kiến nghị sau: 

1. Mong Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) hỗ trợ về mặt tài chính  

2. Mong Nhà nƣớc Việt Nam tạo điều kiện thuận lợi về các thủ tục hành chính, thủ 

tục nhập khẩu trang thiết bị kỹ thuật. 

Cuối cùng, Công ty TNHH Hạnh Phúc chúng tôi kính mong các Cơ Quan Ban Ngành 

liên quan, Chính phủ, các Bộ ngành Trung ƣơng hỗ trợ để dự án sớm đƣợc triển khai và đi 

vào hoạt động nhằm nhanh chóng mang lại những hiệu quả kinh tế xã hội nói trên. 

Chúng tôi xin chân thành cảm ơn. 

 

 CÔNG TY TNHH HẠNH PHÚC 

Giám Đốc 
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