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CHƢƠNG I 

THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

1. TÊN CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

- Tên chủ dự án đầu tƣ: Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức. 

- Địa chỉ văn phòng: Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú 

Thọ. 

- Ngƣời đại diện theo pháp luật của chủ dự án đầu tƣ: 

Bà: Bùi Thị Mai Hoa - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc 

- Điện thoại: 02103.952.715/Fax: 02103.952.701 

- Giấy chứng nhận đầu tƣ/đăng ký kinh doanh của chủ dự án đầu tƣ và các 

giấy tờ tƣơng đƣơng: 

+ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600824884 do Sở Kế hoạch và 

Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 06/04/2012, đăng ký thay đổi lần thứ 11 

ngày 24/11/2021. 

+ Quyết định số 3084/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của UBND tỉnh Phú 

Thọ chủ trƣơng đầu tƣ Dự án “Xây dựng bệnh viện đa khoa Việt Đức” tại Lô 

CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

+ Văn bản số 3481/UBND-KGVX ngày 31/7/2019 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án “Xây dựng bệnh viện đa khoa Việt 

Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ; 

+ Quyết định số 1473/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ Dự án “Xây dựng bệnh viện đa khoa 

Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

+ Giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 314/BYT-GPHĐ ngày 

22/12/2021 của Bộ Y tế. 

2. TÊN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

2.1. Tên dự án đầu tƣ: Dự án đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt 

Đức. 

2.2. Địa điểm thực hiện dự án đầu tƣ 

* Địa điểm thực hiện dự án: Tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ. 

* Vị trí địa lý của địa điểm thực hiện dự án: 

Khu đất thực hiện dự án có tổng diện tích 30.079,2m
2 

đƣợc giới hạn bởi các 

điểm có mốc giới tọa độ M1, M2, M3, M4, M5, M6 thể hiện trên bản vẽ quy hoạch 

tổng mặt bằng của bệnh viện tỷ lệ 1/500 đã đƣợc Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ thẩm 

định trình UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 60/QĐ-UBND ngày 28/04/2021 

và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số CT 06117 ngày 25 tháng 6 năm 2018. 
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* Vị trí dự án tiếp giáp với các đối tượng tự nhiên kinh tế xã hội như sau: 

- Phía Bắc giáp ruộng lúa. 

 - Phía Nam giáp ruộng lúa và khu dân cƣ hiện trạng 

 - Phía Đông, Đông Bắc giáp ruộng trũng. 

 - Phía Tây, Tây Nam giáp ruộng trũng. 

 
Hình 1. 1. Vị trí của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức và các đối tƣợng giáp ranh 

* Hiện trạng sử dụng đất: 

Tại thời điểm lập hồ sơ Giấy phép môi trƣờng, khu đất của bệnh viện đã 

đƣợc UBND tỉnh Phú Thọ chuyển đổi mục đích sử dụng đất và cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất số: CT 06117 ngày 25 tháng 6 năm 2018 nên thuộc quyền 

sở hữu hợp pháp của Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức và không có tranh chấp gì 

xảy ra. Công ty đã xây dựng các hạng mục công trình khám chữa bệnh (Nhà khoa 

khám bệnh - cận lâm sàng, điều trị đa khoa công nghệ cao và hành chính quản trị 9 

tầng; nhà khoa dinh dƣỡng, nhà khám dịch vụ, tƣ vấn sức khỏe cộng đồng, nhà 

kiểm soát nhiễm khuẩn) và các công trình phụ trợ (nhà phụ trợ, trạm biến áp, máy 

phát điện dự phòng, khu tập kết chất thải, xử lý nƣớc thải, nhà bảo vệ) trên diện 

tích 7.906,3 m
2
 trong tổng số 30.079,2 m

2
.  Một số hạng mục công trình nhƣ: Nhà 

khoa lão học, Nhà điều trị nội trú tổng hợp, Nhà thuốc bệnh viện và dịch vụ tƣ vấn 

tại thời điểm lập hồ sơ giấy phép môi trƣờng của dự án chƣa đƣợc xây dựng. 

Trƣớc mắt công ty sẽ bố trí các nhà chức năng này trong khu nhà 9 tầng. Sau khi 

công ty xây xong các hạng mục trên, công ty sẽ báo cáo các cơ quan chức năng 

theo quy định. 

KHU VỰC DỰ 

ÁN 
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Công ty đã quy hoạch bố trí hài hoà kiến trúc các khu nhà đảm bảo phù hợp 

với công năng sử dụng khám chữa bệnh của bệnh viện, các công trình vệ sinh, xử 

lý môi trƣờng đƣợc bố trí cách xa khu nhà khám chữa bệnh và có khoảng cách an 

toàn đến khu dân cƣ xung quanh (thể hiện trên mặt bằng quy hoạch Bệnh viện Đa 

khoa Việt Đức - đính kèm phần phụ lục). 

 
Hình 1. 2. Bản vẽ quy hoạch tổng mặt bằng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức 

* Mối tương quan của địa điểm thực hiện dự án với các đối tượng tự nhiên và 

kinh tế xã hội xung quanh khu vực dự án có khả năng chịu tác động của dự án: 

- Khoảng cách đến các đối tƣợng kinh tế - xã hội:  

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức nằm tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố 

Việt Trì, tỉnh Phú Thọ là nơi thuận lợi cho việc phát triển về kinh tế - xã hội và tiếp 

nhận bệnh nhân trên địa bàn thành phố Việt Trì và các huyện trong tỉnh, các tỉnh lân 

cận thuộc khu vực trung du và miền núi phía Bắc. So với tiêu chuẩn của bệnh viện 

đa khoa với diện tích mặt bằng 30.079,2 m
2 

hiện trạng, công ty có đủ điều kiện tiếp 

nhận bệnh nhân điều trị nội trú theo quy mô 150 giƣờng bệnh. 

Xung quanh phạm vi bệnh viện trong bán kính đến 1.000m chủ yếu là các 

khu dân cƣ, các hộ kinh doanh buôn bán nhỏ và ao, ruộng của nhân dân; cách 

200m về phía Đông, Đông Bắc là đƣờng Phù Đổng kết nối với nút giao IC7 của 

tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai và đồng thời là trục đƣờng chính vào thành phố 

Việt Trì.  
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- Hệ thống sông ngòi, ao hồ:  

Trong vòng bán kính 1km, cách dự án 300m về phía Tây Bắc có hồ đập 82 

tại khu 5, phƣờng Vân Phú. Phía Tây của Trung tâm có một số mƣơng đất nhỏ 

phục vụ tiêu thoát nƣớc của nhân dân.  

Trong vòng bán kính 01km từ khu vực thực hiện dự án không có con sông 

hay ao hồ nào lớn. Phía Đông Bắc của Bệnh viện tiếp giáp với mƣơng thoát nƣớc 

hiện trạng của khu vực và cũng là nguồn tiếp nhận nƣớc mƣa chảy tràn và nƣớc 

thải sau xử lý của Bệnh viện. 

- Hệ thống giao thông:  

Phía Đông, Đông Bắc và phía Nam, Đông Nam của bệnh viện tiếp giáp với 

đƣờng quy hoạch đƣợc đổ bê tông áp phan, mặt đƣờng rộng 5m, đây là tuyến 

đƣờng chính để kết nối với đƣờng Phù Đổng và các khu vực khác. 

Vị trí của Bệnh viện thuận tiện trong việc kết nối giao thông liên tỉnh, cửa 

ngõ đƣờng giao thông chính từ Cao tốc Hà Nội - Lào Cai vào thành phố Việt Trì, 

khu vực dân cƣ và phù hợp với quy hoạch chung.  

- Các điều kiện hạ tầng kỹ thuật khác:  

+ Địa điểm của bệnh viện nằm trong vùng có cơ sở hạ tầng giao thông tốt, 

nguồn nhân lực dồi dào, dân cƣ trong vùng phát triển. 

+ Sử dụng mạng lƣới điện và hệ thống thông tin liên lạc, hạ tầng cấp, thoát 

nƣớc chung của thành phố thuận lợi. 

+ Hệ thống hạ tầng kỹ thuật: Bệnh viện Đa khoa Việt Đức đƣợc xây dựng 

trên khu đất có độ cost độ cao phù hợp với địa hình tự nhiên khu vực từ đó rất 

thuận lợi cho việc thoát nƣớc và bố trí mặt bằng của bệnh viện. 

+ Bệnh viện đã ký hợp đồng dịch vụ thu gom chất thải sinh hoạt, chất thải y 

tế phát sinh trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh theo quy định. 

Vị trí Bệnh viện Đa khoa Việt Đức nằm ở địa bàn xã Phƣợng Lâu, xung 

quanh khu vực dự án đƣợc quy hoạch hạ tầng khu dân cƣ đô thị nên trong tƣơng 

lai khu vực này có mật độ phân bố dân cƣ khá đông và khoảng cách đến khu dân 

cƣ không xa vì vậy đòi hỏi bệnh viện phải có các biện pháp xử lý môi trƣờng trong 

quá trình hoạt động đảm bảo không ảnh hƣởng đến đời sống và sức khỏe nhân dân 

xung quanh. 

2.3. Cơ quan thẩm định thiết kế xây dựng: Sở Xây dựng tỉnh Phú Thọ; 

2.4. Cơ quan thẩm định cấp các loại giấy phép có liên quan đến môi 

trƣờng của dự án đầu tƣ: UBND tỉnh Phú Thọ. 

2.5. Quyết định phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động 

môi trƣờng:  
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- Quyết định số 2672/QĐ-UBND, ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng Dự án “Đầu tƣ xây dựng 

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, 

tỉnh Phú Thọ. 

- Văn bản số 3227/TNMT-CCMT ngày 9 tháng 11 năm 2021 của Sở Tài 

nguyên và Môi trƣờng về việc thông báo kết quả kiểm tra các công trình xử lý chất 

thải để vận hành thử nghiệm của Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức. 

2.6. Quy mô của dự án đầu tƣ (phân loại theo tiêu chí quy định của pháp 

luật về đầu tư công):  

- Dự án có tổng mức đầu tƣ là 350 tỷ đồng do vậy dự án thuộc nhóm B theo 

Khoản 4, Điều 9, Luật Đầu tƣ công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019. 

- Quy mô 150 giƣờng bệnh, là bệnh viện chuyên khoa tuyến tỉnh hạng III. 

- Diện tích đất sử dụng: 30.079,2 m
2
. 

3. CÔNG SUẤT, CÔNG NGHỆ, SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

3.1. Công suất hoạt động của dự án đầu tƣ 

 Dự án có quy mô hoạt động 150 giƣờng bệnh.  

3.2. Công nghệ sản xuất của dự án đầu tƣ 

Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức” thuộc loại hình 

khám bệnh, chữa bệnh đa khoa nên không có quy trình công nghệ sản xuất mà có 

quy trình khám chữa bệnh tại bệnh viện cụ thể nhƣ sau: 

(trang bên) 
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Hình 1. 3. Sơ đồ tổng thể quy trình khám chữa bệnh của bệnh viện 

3.2.1. Hoạt động khám chữa bệnh tổng thể của bệnh viện:  

- Đối với Bệnh nhân không có bảo hiểm y tế: 

+ Bệnh nhân đến yêu cầu khám bệnh đƣợc đón tiếp và nhân viên y tế hƣớng 

dẫn điền vào phiếu yêu cầu khám bệnh. Nhân viên y tế tiếp nhận phiếu yêu cầu, 

phát số thứ tự và sổ khám bệnh. 

+ Bệnh nhân đến phòng khám theo số thứ tự nộp sổ và chờ đến gọi tên vào 

khám bệnh. 

+ Bác sỹ chỉ định làm các xét nghiệm hoặc chụp X-quang, chụp CT, hoặc 

siêu âm, điện tim.  

Bệnh nhân 

Khám lâm sàng (đa 

khoa, chuyên khoa) 

Quầy thu ngân 

Làm phiếu cận lâm sàng 

Khu vực đón tiếp/ 

Lấy số thứ tự 

Đăng ký 

khám dịch vụ 

Đăng ký 

khám BHYT 

Phát – lĩnh thuốc 

Kết thúc khám bệnh 

Chuẩn đoán 

 hình ảnh 

Thăm dò chức 

năng 

Thanh toán, ra viện 

và trả thẻ BHYT 

Xét nghiệm 

Bác sỹ khám + trả kết 

quả 

Nhập viện 
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+ Bệnh nhân cầm phiếu chỉ định đến quầy thu viện phí nộp tiền và đến 

phòng làm xét nghiệm hoặc chụp X-quang hoặc siêu âm. 

+ Khi có kết quả xét nghiệm hoặc chụp xquang hoặc siêu âm bệnh nhân trở 

về phòng khám để gặp bác sĩ. 

+ Bệnh nhân nhận toa thuốc và ra về. 

+ Nếu cần thiết, Bác sỹ đề nghị bệnh nhân nhập viện. 

+ Bệnh nhân cầm hồ sơ nhập viện đến quầy thu viện phí nộp tiền tạm ứng 

nhập viện. 

- Đối với bệnh nhân có bảo hiểm y tế: 

+ Bệnh nhân lấy số đăng ký nộp và quầy để nhân viên y tế nhập máy đăng 

ký phòng khám bệnh theo chuyên khoa. 

+ Bệnh nhân nhận lại sổ khám bệnh và đến phòng khám theo số thứ tự nộp 

sổ và chờ gọi tên vào khám bệnh. 

+ Bác sỹ chỉ định làm xét nghiệm hoặc chụp X-quang hoặc siêu âm, điện 

tim. 

+ Khi có kết quả xét nghiệm hoặc chụp X-quang hoặc siêu âm bệnh nhân 

trở về phòng khám để gặp bác sĩ. 

+ Bệnh nhân cầm toa thuốc đến quầy thu tiền viện phí để đóng dấu kiểm tra 

và nộp tiền nếu có. 

+ Bệnh nhân đến quầy lĩnh thuốc và ra về.  

+ Nếu cần thiết, Bác sỹ đề nghị bệnh nhân nhập viện. 

3.2.2. Cơ cấu chức năng của bệnh viện: 

Bệnh viện Đa khoa Việt Đức đăng ký thực hiện kỹ thuật chuyên môn toàn 

bộ tuyến 4 và một số kỹ thuật chuyên môn tuyến 3 theo quy định tại Thông tƣ số 

43/2013/TT-BYT ngày 11/12/2013 của Bộ Y tế quy định chi tiết phân tuyến 

chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám chữa bệnh, cụ thể: 

* Tầng 1 Toà nhà A1: 

 Phòng Dịch vụ Chăm sóc khách hàng: 

Ngƣời khám bệnh đến quầy tiếp đón, nhận số thứ tự (STT) và ngồi đợi nếu 

phòng khám/ bệnh viện đông.  

- Nhân viên quầy tiếp đón thực hiện cập nhật thông tin ngƣời khám bệnh. 

- Nhân viên quầy tiếp đón cung cấp STT và hƣớng dẫn ngƣời khám bệnh 

phòng và lầu cần đến để khám bệnh. 

 Quầy thuốc Bệnh viện: 

 Phục vụ bán thuốc, vật tƣ tiêu hao, sữa dinh dƣỡng với mục tiêu phục vụ có 

hiệu quả công tác chăm sóc và bảo vệ sức khỏe nhân dân nói chung, công tác điều 

trị bệnh nhân nội trú và ngoại trú cuả Bệnh viện nói riêng. 
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Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “ Thực hành bảo quản thuốc tốt – 

GSP”. 

 Khoa chẩn đoán hình ảnh: 

Mọi hoạt động liên quan đến vấn đề chẩn đoán hình ảnh đƣợc phục vụ với 

đội ngũ y bác sỹ và phƣơng tiện máy móc kỹ thuật hiện đại - tiên tiến nhất: 

- Chiếu chụp X-quang 

- Chiếu chụp cắt lớp vi tính (CT Scaner) 

- Hệ thống siêu âm 3D, 4D… 

- Các dịch vụ tƣ vấn về chuyên môn. 

 Khoa Hồi sức cấp cứu: 

Khoa hồi sức cấp cứu đƣợc bố trí tầng 1 nhà 9 tầng để phục vụ công tác 

điều trị hồi sức, chăm sóc bệnh nhân và thực hiện các thủ thuật điều trị nhƣ: 

- Đặt nội khí quản 

- Cấp cứu ngƣng tim ngƣng thở 

- Đặt Catheter tĩnh mạch trung tâm 

- Thông khí cơ học: Thở máy xâm lấn và không xâm lấn 

- Chọc dò màng phổi, chọc dò màng bụng, chọc dò tủy sống 

Bệnh viện đã trang bị hệ thống máy thở, máy monitor, máy sốc điện, máy 

làm khí máu động mạch, máy siêu âm… đồng bộ và hiện đại nhất đạt tiêu chuẩn 

quốc tế, giúp cấp cứu, theo dõi và phát hiện những thay đổi nhỏ nhất của bệnh 

nhân một cách chính xác, nhanh nhất. 

* Tầng 2 Toà nhà A1 

 Khoa Khám bệnh: 

 Khoa đƣợc bố trí tại tầng 2 toà nhà A1, Gồm 10 phòng khám đầy đủ các 

chuyên khoa, Nội, ngoại, sản, Nhi, YDCT, Chuyên khoa Mắt, Tai, Mũi họng.  

 Khoa Sản phụ khoa: 

Khoa sản đƣợc bố trí tầng 3 của khu nhà 9 tầng, bao gồm các dịch vụ: 

* Dịch vụ sản khoa: 

- Tầm soát trƣớc sinh 

- Tầm soát trẻ sau sinh (xét nghiệm máu) 

- Dịch vụ sinh không đau 

- Dịch vụ giảm đau sau mổ (48 giờ) 

- Dịch vụ lấy máu cuống rốn (tế bào gốc) 

- Khám thai trọn gói: Theo dõi sức khỏe mẹ, theo dõi thai kỳ, tầm soát dị tật 

bẩm sinh thai nhi, phát hiện sớm dị tật thai (xét nghiệm máu, siêu âm 4D), chích 

ngừa cho mẹ, điện thoại nhắc lịch khám định kỳ, xe đƣa đón khi sinh. 

* Dịch vụ phụ khoa: 
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- Theo dõi định kỳ sức khỏe 

- Phát triển, điều trị bệnh lý phụ khoa 

- Tầm soát ung thƣ vú, cổ tử cung, tử cung, buồng trứng 

- Dịch vụ kế hoạch hóa gia đình: Ngừa thai bằng que cấy dƣới da (tác dụng 

3 năm), vòng tránh thai nội tiết Mirena (tác dụng 5 năm) phá thai bằng thuốc, hút 

thai dƣới gây mê. 

- Phẫu thuật làm lại thành âm đạo tầng sinh môn 

- Phẫu thuật nội soi: Cắt tử cung, bóc u xơ tử cung, bóc u nang buồng trứng, 

thai ngoài tử cung, điều trị vô sinh. 

- Phẫu thuật mở bụng cắt tử cung, bóc u xơ tử cung, u buồng trứng, áp xe 

- Phẫu thuật sa sinh dục 

- Sơ đồ hoạt động của khoa sản đƣợc thể hiện ở trang nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

Hình 1. 4: Sơ đồ quy trình hoạt động của sản phụ sinh, đẻ tại Khoa sản 

- Sơ đồ hoạt động khám chữa bệnh của khoa sản đƣợc thể hiện ở trang nhƣ sau: 

(trang bên) 

Bệnh nhân 

Kiểm tra tình 

trạng sức khỏe 

của sản phụ 

 

Khai báo thông tin 

theo quy định 

 

Vệ sinh cá nhân 

trƣớc sinh 

 

Chờ sinh, theo dõi 

sức khỏe tại 

giƣờng 

 

Chuyển dạ và 

sinh 

 

Theo dõi sau 

sinh 

 

Ra về 
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Hình 1. 5: Sơ đồ quy trình hoạt động khám chữa bệnh Sản Khoa 

 Khoa Dƣợc: 

Khoa Dƣợc có chức năng quản lý và tham mƣu cho Giám đốc bệnh viện về 

toàn bộ công tác dƣợc trong bệnh viện nhằm đảm bảo cung cấp đầy đủ, kịp thời thuốc 

có chất lƣợng và tƣ vấn, giám sát việc thực hiện sử dụng thuốc an toàn, hợp lý. 

* Nhiệm vụ: 

- Lập kế hoạch, cung ứng thuốc bảo đảm đủ số lƣợng, chất lƣợng cho nhu 

cầu điều trị, chẩn đoán và các yêu cầu chữa bệnh khác. 

- Quản lý, theo dõi việc nhập thuốc, cấp phát thuốc cho nhu cầu điều trị và 

các nhu cầu đột xuất khác khi có yêu cầu. 

- Bảo quản thuốc theo đúng nguyên tắc “Thực hành tốt bảo quản thuốc”. 

- Tổ chức pha chế thuốc, hóa chất sát khuẩn. 

- Thực hiện công tác dƣợc lâm sàng, thông tin, tƣ vấn về sử dụng thuốc, 

tham gia công tác cảnh giác dƣợc, theo dõi, báo cáo thông tin liên quan đến tác 

dụng không mong muốn của thuốc. 

- Quản lý, theo dõi việc thực hiện các quy định chuyên môn về dƣợc tại các 

khoa trong bệnh viện. 

- Thực hiện nhiệm vụ cung ứng, theo dõi, quản lý, giám sát, kiểm tra, báo 

cáo về vật tƣ y tế tiêu hao (bông, băng, cồn, gạc) khí y tế. 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

 

BỆNH NHÂN KHÁM 

SẢN KHOA  

BỆNH NHÂN 

KHÁM SẢN 

KHOA RA  

ĐỢI 

KHÁM 
KHÁM PHỤ 

KHOA 

KHÁM 1 

KHÁM SẢN 

KHOA 

KHÁM 2 

TIÊM 

THUỐC 

SINH 

VẬT 

TƢ  

THỦ 

THUẬT 

KHÁM HỒI PHỤC SAU SINH ĐIỀU TRỊ  
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- Quản lý hoạt động của Nhà thuốc bệnh viện theo đúng quy định. 

- Phối hợp với khoa cận lâm sàng và lâm sàng theo dõi, kiểm tra, đánh giá, 

giám sát việc sử dụng thuốc an toàn, hợp lý đặc biệt là sử dụng kháng sinh và theo 

dõi tình hình kháng kháng sinh trong bệnh viện. 

* Tầng 4 Toà nhà A1 

 Khoa Nhi  

 Khoa nhi đƣợc tổ chức theo mô hình mới, năng động và thân thiện nhằm 

đáp ứng nhu cầu của các gia đình bận rộn - Mô hình “Nhà trẻ - Bệnh viện”. 

 - Phòng khám trẻ: Khám sức khỏe định kỳ, tƣ vấn chăm sóc, dinh dƣỡng; 

khám sức khỏe chỉ định chủng ngừa phòng bệnh; khám và điều trị ngoại trú các 

bệnh lý nhi khoa thông thƣờng; khám và sàng lọc các trẻ bệnh lý nặng cần chỉ định 

nhập viện để theo dõi và điều trị, luôn đảm bảo an toàn tốt nhất cho các em bé. 

 - Phòng khám cấp cứu: Xử trí cấp cứu các em bé bệnh lý hô hấp, tim mạch, 

tiêu hóa, thần kinh, sốt xuất huyết, sốt co giật, các bệnh lý ngoại khoa… 

 - Khu điều trị nội trú nhi: Các em bé luôn đƣợc chăm sóc nhƣ ở nhà của 

mình với hệ thống phòng ốc tiện nghi cao cấp, đƣợc trang trí các hình ảnh phù hợp 

tâm lý trẻ. Phòng đƣợc trang bị các máy móc thiết bị hỗ trợ cho công tác điều trị 

để đạt kết quả tốt nhất. 

 - Khu điều trị sơ sinh: Khu điều trị sơ sinh đƣợc trang bị máy móc thiết bị rất 

hiện đại: máy giúp thở, máy thở áp lực dƣơng liên tục qua mũi (NCPAP –Nasal 

Continuous Positive Airway Pressure), máy monitoring, lồng ấp cho trẻ non tháng nhẹ 

cân, warner sƣởi ấm cho các bé, đèn chiếu vàng da và hệ thống ô xy, khí nén… 

Khoa Nhi đƣợc bố trí tầng 4 của khu nhà 9 tầng, hoạt động theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Hình 1. 6: Sơ đồ hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Nhi 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

 

Bệnh  

nhân  

chờ   

khám 

Phòng khám 

Cấp cứu 

Điều 

 trị  

nội  

trú 

Điều trị 
Khám 

Phòng khám 

Trẻ định kỳ 
Tiêm, 

 

 

Thuốc, 

 

 

Thủ 

thuật 

Vào viện 

Ra viện 
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* Tầng 5 Toà nhà A1: Khoa Gây mê hồi sức: 

 Khoa Phẫu thuật - Gây mê hồi sức là khoa lâm sàng, có chức năng thực 

hiện công tác Phẫu thuật - Gây mê hồi sức trƣớc, trong, sau mổ  và một số thủ 

thuật đối với ngƣời bệnh theo đúng quy định chuyên môn. Là một trong những 

khoa tiếp nhận nhiều trang thiết bị mới hiện đại nhất trong bệnh viện. 

05 phòng mổ hiện đại phục vụ phẫu thuật. Các phòng mổ đƣợc trang bị đầy 

đủ hệ thống oxy, khí nén, máy hút trung tâm với hệ thống máy gây mê Ohmeda 

Avance CS2 và Monitoring hiện đại đạt tiêu chuẩn châu Âu. 

Hệ thống bàn mổ tự động; hệ thống máy nội soi mổ tổng quát, mổ chấn 

thƣơng, cột sống, phẫu thuật lồng ngực, Sản khoa…. 

Phòng hậu phẫu với sức chứa 10 giƣờng cùng lúc, đƣợc trang bị đầy đủ hệ 

thống cung cấp oxy, máy thở, monitor đa thông số, bơm tiêm điện,… đảm bảo 

công tác hồi tỉnh và hồi sức các trƣờng hợp nặng. 

* Tầng 6 Toà nhà A1: Khoa Ngoại tổng hợp 

Khoa Ngoại tổng hợp đƣợc bố trí tầng 6 của khu nhà 9 tầng, bao gồm các 

dịch vụ: 

- Tiêu hóa gan mật: viêm ruột thừa, tắc ruột, hẹp hậu môn vị, viêm túi trĩ 

chảy máu, tắc trĩ mạch, trĩ viêm tắc, áp xe gan…. Và các bệnh không cấp cứu 

thƣờng gặp nhƣ: Ung thƣ thực quản, ung thƣ dạ dày, loét dạ dày tá tràng, co thắt 

tâm vị, trĩ nội ngoại, bƣớu tá tràng, bƣớu ruột non, ung thƣ ruột già - trực tràng; tƣ 

vấn và tầm soát ung thƣ đối với các loại ung thƣ thƣờng gặp nhƣ: thực quản, dạ 

dày, ruột non, đại tràng, gan, túi mật, tụy, lách, trực tràng, hậu môn v.v… 

- Chấn thƣơng chỉnh hình: điều trị các loại chấn thƣơng và bệnh lý về xƣơng 

khớp từ những ca gãy xƣơng tay, chân đơn giản (chỉ cần điều trị bằng cố định bên 

ngoài nhƣ treo, bất động bằng các vật liệu tổng hợp hay bó bột) đến phức tạp (phải 

phẫu thuật để cố định bên trong xƣơng gãy), chấn thƣơng cột sống; các loại phẫu 

thuật kết hợp xƣơng bằng nẹp vít cho đến thay khớp háng, khớp gối, chỉnh hình 

chi, tái tạo dây chằng, thay dây chằng mới do chấn thƣơng trong thể thao và trong 

sinh hoạt, điều trị những bệnh lý nhƣ viêm, áp xe, u bƣớu và chấn thƣơng, vết 

thƣơng mô mềm nhƣ ở da, tổ chức dƣới da, gân, mô cơ và khớp… 

- Tiết niệu: viêm quanh thận, sỏi thận, u thận và tuyến thƣợng thận, sỏi và 

các teo hẹp từ bể thận, niệu quản tới niệu đạo; bệnh lý viêm, u bƣớu và sỏi ở bàng 

quang; viêm tuyến tiền liệt (TTL), bƣớu sợi lành (TTL) và ung thƣ TTL, niệu quản 

- bể thận, cắt bỏ u tuyến thƣợng thận, tinh hoàn ẩn, tràn dịch tinh hoàn… 

- Lồng ngực mạch máu: bƣớu cổ lành tính đến ác tính, phẫu thuật mở và nội 

soi bƣớu nhân tuyến giáp, nang giáp móng; điều trị các tổn thƣơng mô mềm lồng 

ngực, đặc biệt là bƣớu lành và ác của tuyến vú cho cả nam và nữ; chẩn đoán và 
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điều trị các hạch vùng cổ, trên xƣơng đòn và nách cũng nhƣ các ca phẫu thuật mở 

và nội soi lồng ngực; chẩn đoán và điều trị các bệnh lý phổi, màng phổi, hạch 

vùng trung thất; phẫu thuật nội soi cắt đốt hạch giao cảm ngực để điều trị chảy mồ 

hôi tay. 

Khoa Ngoại tổng hợp của bệnh viện đƣợc bố trí tại tầng 6 của khu nhà 9 

tầng hoạt động theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 7: Sơ đồ hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Ngoại tông hợp 

* Tầng 7 Toà nhà A1: Khoa Nội tổng hợp 

Khoa nội tổng hợp đƣợc bố trí tại tầng 7 của khu nhà 9 tầng, nhận điều trị 

các bệnh lý nội khoa tổng quát nhƣ: 

- Bệnh lý tim mạch, đột quỵ, thiếu máu cơ tim, suy tim, nhồi máu cơ tim 

cấp, bệnh tim mạch kết hợp với bệnh đái tháo đƣờng v.v… 

- Bệnh lý hô hấp: Viêm phổi, viêm phế quản, hen phế quản, giãn phế quản, 

bệnh phổi mãn tính, v.v… 

- Bệnh lý tiêu hóa, gan mật, viêm loét dạ dày - tá tràng, viêm tụy, xơ gan, 

viêm gan, bệnh lý đại tràng v.v… 

- Bệnh lý thận - tiết niệu: nhiễm trùng, tiểu, u xơ tiền liệt tuyến, viêm vi cầu 

thận cấp, hội chứng thận hƣ, suy thận cấp, suy thận mãn v.v… 

- Bệnh lý huyết học 

- Bệnh lý đái tháo đƣờng 

- Bệnh lý tuyến giáp 

- Các bệnh ung thƣ 

BỆNH NHÂN 

KHÁM NGOẠI 

ĐỢI 

KHÁM 
KHÁM 

XÉT 

NGHIỆM 

XÉT 

NGHIỆM 

TIỂU PHẪU 

CHUẨN BỊ 

THAY BĂNG 

KHÁM ĐIỀU TRỊ 

RA VIỆN 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 
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- Bệnh lý mạch vành 

- Tăng huyết áp. 

Khoa nội tổng hợp của bệnh viện đƣợc bố trí tại tầng 7 của khu nhà 9 tầng 

hoạt động theo sơ đồ sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 1. 8: Sơ đồ hoạt động khám chữa bệnh tại Khoa Nội tổng hợp 

* Tầng 8 Toà nhà A1:  

 Khoa Liên chuyên khoa  

 Khoa TMH - RHM có chức năng khám và điều trị các bệnh lý về tai mũi 

họng, răng miệng và hàm mặt. Khám và điều trị các bệnh lý về răng Hàm Mặt 

nhƣ: điều trị tủy răng, nhổ các răng khó mọc lệch, mọc ngầm, phẫu thuật kết hợp 

xƣơng hàm mặt bằng nẹp vis. 

 

BỆNH NHÂN 

KHÁM NỘI VÀO 

BỆNH NHÂN 

KHÁM NỘI RA 

ĐỢI 

KHÁM 
KHÁM 1 

KHÁM 2 

KHÁM 3 

TIÊM 

THUỐC 

VẬT 

TƢ 

THỦ 

THUẬT 

KHÁM ĐIỀU TRỊ 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 
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Hình 1. 9: Sơ đồ quy trình hoạt động khám chữa bệnh tại khoa TMH-RHM 

 Khoa Y Dƣợc Cổ truyền 

- Khoa y học cổ truyền phối hợp cùng các khoa lâm sàng tiến hành nghiên 

cứu ứng dụng y học cổ truyền và kết hợp y học cổ truyền với y học hiện đại, ứng 

dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật về y học cổ truyền trong điều trị và nghiên 

cứu khoa học. 

- Các bác sỹ, y sỹ y học cổ truyền phải biết sử dụng các kết quả lâm sàng 

của y học hiện đại để chẩn đoán và theo dõi điều trị kết hợp với các phƣơng pháp 

của y học cổ truyền. 

- Khám bệnh, kê đơn và điều trị bằng y học cổ truyền và có trách nhiệm 

thực hiện đúng quy chế bệnh viện. 

- Khoa y học cổ truyền hƣớng về cộng đồng chỉ đạo sử dụng các kiến thức 

thông thƣờng về xoa bóp, day ấn huyệt, tập luyện dƣỡng sinh, sử dụng thuốc y học 

cổ truyền trong chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

- Tham gia đào tạo, nghiên cứu khoa học và các công tác khác theo sự phận 

công của ban lãnh đạo Bệnh Viện.  

 Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn 

Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn là khoa chuyên môn thuộc khối cận lâm sàng, 

chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Bệnh viện và 

chịu trách nhiệm trƣớc Ban Giám đốc về công tác Kiểm soát nhiễm khuẩn và các 

nhiệm vụ quản lý khác đƣợc giao trong toàn Bệnh viện. 

RA VIỆN 

BỆNH NHÂN 

KHÁM RHM 

ĐỢI 

KHÁM 

 

KHÁM 

XÉT 

NGHIỆM 

XÉT 

NGHIỆM 

TIỂU PHẪU 

CHUẨN BỊ 

THAY 

BĂNG 

KHÁM ĐIỀU TRỊ 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 

 

Chất thải y tế nguy hại 

Chất thải rắn y tế 

Chất thải sinh hoạt 
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 3.3. Sản phẩm của dự án đầu tƣ 

Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức” thuộc nhóm dự án xây 

dựng cơ sở, y tế khám chữa bệnh, không thuộc nhóm dự án sản xuất do đó sản phẩm 

của dự án là các loại hình khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho ngƣời dân trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ và các tỉnh lân cận với quy mô hoạt động 150 giƣờng bệnh của 

bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 500 bệnh nhân. 

 Các dịch vụ gồm: 

- Các dịch vụ ngoại trú: 

+ Dịch vụ tƣ vấn, quản lý và chăm sóc sức khỏe định kỳ. 

+ Dịch vụ tƣ vấn, khám, chữa bệnh ngoại trú. 

+ Dịch vụ lão khoa dƣỡng sinh. 

+ Dịch vụ tƣ vấn, chuẩn đoán hình ảnh. 

+ Các dịch vụ phụ trợ, cung cấp thuốc, hƣớng dẫn sử dụng thuốc, tổ chức 

hội thảo khoa học, tổ chức các lóp bồi dƣỡng nghiệp vụ cho các cơ sở y tế trong 

vùng.... 

- Các dịch vụ nội trú: 

+ Dịch vụ khám và điều trị bệnh, chăm sóc và điều dƣỡng bệnh nội trú hàng 

ngày. 

+ Dịch vụ tƣ vấn, khám và chữa bệnh trong trƣờng họp cấp cứu 24h/24h 

hàng ngày. 

+ Các dịch vụ chuẩn đoán, phát hiện bệnh và phẫu thuật điều trị bệnh. 

+ Dịch vụ chăm sóc đặc biệt. 

+ Các dịch vụ khác: Ăn - Ở - Giặt.... phục vụ bệnh nhân… 

4. NGUYÊN LIỆU, NHIÊN LIỆU, VẬT LIỆU, ĐIỆN NĂNG, HÓA CHẤT SỬ 

DỤNG, NGUỒN CUNG CẤP ĐIỆN, NƢỚC CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 Bệnh viện Đa khoa Việt Đức là cơ sở hoạt động trong lĩnh vực khám chữa 

bệnh nên nguyên, nhiên vật liệu phục vụ hoạt động của bệnh viện chủ yếu là 

thuốc, vật tƣ y tế có nguồn gốc từ Việt Nam hoặc nhập ngoại để phục vụ cho hoạt 

động khám chữa bệnh đƣợc chia thành các nhóm cơ bản sau: 

4.1. Nhu cầu sử dụng thuốc 

Bảng 1. 1. Danh mục thuốc sử dụng chính trong hoạt động khám chữa bệnh của 

bệnh viện 

Stt Tên thuốc Đvt 
Nhu cầu sử 

dụng/tháng 

1 A.T Ascorbic syrup (gói) [Vitamin C 100 mg] Gói 1.740 

2 A.T ASCORBIC Syrup 100mg/ 5ml [Vitamin C 100 mg/5ml] Ống 2.670 

3 A.T Esomeprazol 20 inj [Esomeprazol 20 mg] Lọ 275 

4 Acantan HTZ 8-12.5 Viên 315 

5 Acetazolamid 250mg [Acetazolamid 250 mg] Viên 550 
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6 Actiso DHĐ [Cao đặc Atiso 250 mg] Viên 4.250 

7 Acular 0.5% [Ketorolac 0.50 %] Lọ 25 

8 Adrenalin 1mg/1ml [Epinephrin (adrenalin) 1 mg/ml] Ống 150 

9 Aerrane 250ml [Isofluran 250 ml] ml 1.250 

10 Agi-Bromhexine 16 [Bromhexin (hydroclorid) 16 mg] Viên 2.400 

11 Agimycob Viên  200 

12 Aginfolix 5 [Folic acid 5 mg] Viên 1.000 

13 Agirofen 400 [Ibuprofen 400 mg] Viên 1.885 

14 Akitykity-new 200mg [Albendazole 200 mg] Gói 375 

15 Albunorm 20% [Albumin 10 g/50ml] Lọ 100 

16 Alcaine 0.5%  [Proparacaine hydrochloride  5 mg/ml] Lọ 5 

17 
Alpha chymotrypsine choay [Alphachymotrypsin 21 

Microkatals] 
Viên 150 

18 Althax [Thymomodulin 120 mg] Viên 450 

19 Ama – Power [Ampicillin+sulbatam(1g+0,5g) 0 0] Lọ 250 

20 Aminazin 1,25% [Clorpromazin (hydroclorid) 25 mg] Ống 30 

21 AMINOSTERIL N-HEPA INF 8.% 250ML [Acid amin* 8 %] Chai 50 

22 AMINOSTERIL N-HEPA INF 8.% 500ML [Acid amin* 8 %] Chai 50 

23 Amlor 5mg [Amlodipin 5 mg] Viên 15 

24 Amtesius 4mg/3g [Bromhexin (hydroclorid) 4 mg/3g] Gói 210 

25 An thần đông dƣợc việt Viên 750 

26 Anpemux 250mg [Carbocistein 250 mg] Viên 180 

27 Antifacid 20 mg [Famotidin 20 mg] Gói 4.235 

28 Arduan 4mg/2ml [Pipecuronium bromid 4 mg/2ml] Lọ 25 

29 Asigastrogit Gói 3.495 

30 Aspilets EC [Acetylsalicylic acid 80 mg] Viên 50 

31 Aspirin 100 [Acetylsalicylic acid 100 mg] Gói 498 

32 Atropin Sulfat (VP) [Atropin sulfat 0.25 mg/ml] Ống 50 

33 Azarga Lọ 10 

34 Babytrim- New Alpha [Alphachymotrypsin 42 mg/1,5g] Gói 970 

35 Baci-subti [Bacillus subtilis 10 ^8 CFU/500mg] Viên 2.700 

36 Betasalic Tube 35 

37 Betoptic S [Betaxolol 0.25 %] Lọ 5 

38 BFS-Amiron [Amiodaron (hydroclorid) 150 mg/3ml] Lọ 5 

39 BFS-Furosemide 40mg/4 ml  [Furosemid 40 mg] Ống 250 

40 
BFS-Nabica 8,4% [Natri hydrocarbonat (natri bicarbonat) 840 

mg/10ml] 
Lọ 3 

41 BFS-Naloxone [Naloxon (hydroclorid) 0.40 mg/ml] Ống 5 

42 
BFS-Neostigmine 0.25 [Neostigmin metylsulfat (bromid) 0.25 

mg/ml] 
Ống 100 

43 BFS-Nicardipin [Nicardipin 10 mg/10ml] Lọ 30 

44 BFS-Piracetam 4000mg/10ml [Piracetam 4000 mg/10ml] Ống 100 

45 BFS-Tranexamic 500mg/10ml [Tranexamic acid 500 mg/10ml] Ống 100 

46 
Bilclamos 312.5mg [Amoxicilin + Acid clavulanic ( 250mg + 

62,5mg ) 5 ml] 
Lọ 25 

47 Biocemet SC 500mg/62,5mg Gói 582 

48 Biopacol 150mg [Paracetamol 150 mg] Viên 90 

49 Biviantac Gói 4.330 

50 Bixazol Ống 630 

51 Bổ phế TW3 chỉ khái lộ Ống 1.800 
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52 Bredomax 300 [Fenofibrat 300 mg] Viên 3.600 

53 
Bupivacaine Aguettant 5mg/ml [Bupivacain hydroclorid 100 

mg/20ml] 
Lọ 25 

54 Calci clorid 500mg/5ml [Calci clorid 500 mg/5ml] Ống 50 

55 Calci D chewing Viên 960 

56 Captazib 25/12,5 Viên 130 

57 Cardilopin 10mg [Amlodipin 10 mg] Viên 1.448 

58 Cavinton 5mg [Vinpocetin 5 mg] Viên 2.275 

59 Cefanew 500mg [Cefalexin 500 mg] Viên 150 

60 Cefoperazone 1g [Cefoperazon 1 g] Lọ 1.000 

61 Cefoxitin 2g [Cefoxitin 2 g] Lọ 100 

62 Ceftanir 300mg [Cefdinir 300 mg] Viên 76 

63 Ceftizoxim 1g [Ceftizoxim 1 g] Lọ 150 

64 Ceftriaxone Panpharma [Ceftriaxon 1g 0 .] Lọ 1.050 

65 Celebrex 200mg [Celecoxib 200 mg] Viên 90 

66 Cepoxitil 200 [Cefpodoxim 200 mg] Viên 300 

67 
Cerebrolysin 10 ml [Peptid (Cerebrolysin concentrate) 215.20 

mg/ml] 
Ống  275 

68 
Cetaphil Baby Gentle Wash & Shampoo[Cocamidopropyl 

betaine 230 ml] 
Lọ 5 

69 Cetraxal[Ciprofloxacin 0.20 %] Ống 30 

70 Ciprobay 200mg/100ml [Ciprofloxacin 200 mg/100ml] Chai 100 

71 Ciprobay 400mg/200ml [Ciprofloxacin 400 mg/200ml] Chai 75 

72 Ciproth 500 [Ciprofloxacin 500 mg] Viên 50 

73 Clarityne 10mg [Loratadin 10 mg] Viên 25 

74 Clopias Viên 1.245 

75 Clotrimazol VCP [Clotrimazol 1 %] Tuýp 10 

76 Colchicina Seid 1mg Tablet [Colchicin 1 mg] Viên 1.290 

77 Combilipid MCT Peri injection 1250ml Túi  20 

78 Combilipid peri inj 384ml Túi 8 

79 Combilipid Peri Injection 1040ml Túi 36 

80 Combivent Lọ 25 

81 

Cồn xoa bóp Jamda 

[Ô đầu, Địa liền, Đại hồi, Quế nhục, Thiên niên kiện, Uy Linh 

tiên, Mã tiền, Huyết giác, Xuyên khung, Methyl salicylat, Tế 

tân 500mg; 500mg; 500mg; 500 5 ml] 

Lọ 100 

82 Concor 2,5mg [Bisoprolol 2.50 mg] Viên 150 

83 Concor 5mg [Bisoprolol 5 mg] Viên 45 

84 Conipa Pure [Kẽm gluconat 70 mg/10ml] Ống 400 

85 Coveram 5mg/5mg Viên 1.200 

86 Coversyl 5mg [Perindopril 5 mg] Viên 1.200 

87 Cravit 1.5% [Levofloxacin 15 mg/ml] Lọ 89 

88 Cravit I.V 500mg/100ml [Levofloxacin 500 mg/100ml] Lọ 50 

89 Cravit I.V 750mg/150ml [Levofloxacin 750 mg/150ml] Lọ 40 

90 Cravit Tab. 500 [Levofloxacin 500 mg] Viên 75 

91 Crocin 200 mg [Cefixim 200 mg] Viên 1.225 

92 Crutit 500mg [Clarithromycin 500 mg] Viên 250 

93 Cyclindox 100mg [Doxycyclin 100 mg] Viên 250 

94 Dalacin C 300mg [Clindamycin 300 mg] Viên 160 

95 Daleston-D Chai 150 
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96 Demosol 400mg [Aciclovir 400 mg] Viên 125 

97 Deslomeyer 45ml [Desloratadin 2.50 mg/5ml ] Chai 10 

98 Deslora [Desloratadin 5 mg] Viên 40 

99 Dexamethasone 4mg/1ml [Dexamethason 4 mg/1ml] Ống 250 

100 
Dexamoxi 0.4ml [Moxifloxacin + dexamethaxonphosphat 

(5ml/ml+1ml/ml)  0.40 ml] 
Ống 5 

101 Dextrose 5% - 500ml [Glucose 5 %] Chai 500 

102 Diaphyllin Venosum [Aminophylin 240 mg/5ml] Ống 3 

103 Diazepam Injection BP 10mg/2ml[Diazepam 10 mg/2ml] Ống 15 

104 Dismolan [N-acetylcystein 200 mg/10ml] Ống 4.400 

105 Disthyrox 100mg [Levothyroxin (muối natri) 100 mg] Viên 750 

106 Dobutamin-BFS 250mg/5ml [Dobutamin 250 mg/5ml] Ống 10 

107 Độc Hoạt Ký Sinh Viên 5.280 

108 Dogmakern 50mg [Sulpirid 50 mg] Viên 150 

109 Doncef 500mg [Cefradin 500 mg] Viên 3.000 

110 Dopegyt 250mg [Methyldopa 250 mg] Viên 500 

111 Dopolys Viên 275 

112 Dotarem [Gadoteric acid 0.50 mmol/ml] Lọ 5 

113 Drotusc Forte [Drotaverin clohydrat 80 mg] Viên 2.250 

114 Dƣỡng tâm an thần Viên 6.250 

115 Duratocin 100 mcg/ml [Carbetocin 100 mcg/1ml] Lọ 25 

116 Durex KY [Gel bôi trơn 50 g] Tuýp 5 

117 Efferalgan 150mg [Paracetamol 150 mg] 
Viên 

đặt 
50 

118 Efferalgan codeine Viên 100 

119 Elaria 100mg [Diclofenac 100 mg] Viên 300 

120 Elthon 50mg [Itoprid 50 mg] Viên 150 

121 Entacron 25 [Spironolacton 25 mg] Viên 90 

122 Enterogran [Bacillus clausii 2 tỷ bào tử/g] Gói 1.050 

123 
Ephedrine Aguettant 30mg/ml [Ephedrin (hydroclorid) 30 

mg/ml] 
Ống 125 

124 Erilcar 5 [Enalapril 5 mg] Viên 2.000 

125 Esmeron 50mg/5ml [Rocuronium bromid 50 mg/5ml] Lọ 50 

126 Etonsaid 10 [Ketorolac tromethamine 10 mg] Viên 75 

127 Euvaltan 40 [Valsartan 40 mg] Viên 220 

128 Eyflox ophthalmic ointment [Ofloxacin 3 mg] Tuýp 50 

129 Eyflox ophthalmic solution [Ofloxacin 3 mg/ml] Lọ 60 

130 Eylevox ophthalmic Solution [Levofloxacin 25 mg/5ml] Lọ 5 

131 Eyracin ophthalmic ointment [Tobramycin 3 mg] Tuýp 25 

132 Eyracin ophthalmic Solution [Tobramycin 3 mg/ml] Lọ 5 

133 Eyrus Ophthalmic Ointment Tuýp 50 

134 Eyrus Ophthalmic Suspension Lọ 55 

135 Eytanac Ophthalmic Solution [Diclofenac 5 mg/5ml] Lọ 15 

136 Fegra 180 [Fexofenadin 180 mg] Viên 900 

137 Fegra 60mg [Fexofenadin 60 mg] Viên 2.025 

138 Felodipine Stella 5 mg retard [Felodipin 5 mg] Viên 25 

139 Fentanyl 0,1mg/2ml [Fentanyl 0.10 mg/2ml] Ống 250 

140 Fexofenadin 30 ODT [Fexofenadin 30 mg] Viên 990 

141 Fluvastatin 20mg [Fluvastatin 20 mg] Viên 2.735 

142 Fordia MR 500mg [Metformin 500 mg] Viên 5.520 
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143 Fosmicin 500mg [Fosfomycin (natri) 500 mg] Viên 100 

144 Fosmicin for I.V.Use 1g [Fosfomycin sodium 1 g] Lọ 50 

145 Fosmicin for I.V.Use 2g [Fosfomycin (natri) 2 g] Lọ 35 

146 Fresofol 1% Mct/Lct [Propofol 1 %] Ống 800 

147 Gadovist 1.0 mmol/ml - 5ml [Gadobutrol 3.02 g/5ml] Hộp 15 

148 Garnotal 10 [Phenobarbital 10 mg] Viên 450 

149 Garnotal 100mg [Phenobarbital 100 mg] Viên 450 

150 Gastrylstad [Simethicon 1 g] Chai 8 

151 Gelofusine 500ml Chai 25 

152 Gemapaxane 4000IU/0.4ml [Enoxaparin (natri) 4000 IU/0,4ml] 
Bơm 

tiêm 
150 

153 Glaritus (Bút tiêm)[Insulin tác dụng chậm, kéo dài  300 IU/3ml] 
Bút 

tiêm 
25 

154 Glucophage 1000mg[Metformin 1000 mg] Viên 150 

155 Glucophage 500mg[Metformin 500 mg] Viên 125 

156 Glucophage XR 750mg[Metformin 750 mg] Viên 150 

157 Glucosamin[Glucosamin 196.30 mg] Viên 3.750 

158 Glucose 10%[Glucose 10 %] Chai 150 

159 Golistin-enema Lọ 50 

160 Golistin-enema for children Lọ 80 

161 Grafort[Dioctahedral smectit 3 g/20ml] Gói 100 

162 Haloperidol 0.5%[Haloperidol 5 mg/1ml] Ống 50 

163 Haloperidol 2mg[Haloperidol 2 mg] Viên 100 

164 Hasanbest 500/5 Viên 4.860 

165 Hepagold 250ml[Acid amin* 8 %] Túi 50 

166 Hepagold 500ml[Acid amin* 8 %] Túi 25 

167 Heparin 25IU/5ML[Heparin (natri) 25 IU/5ml] Lọ 100 

168 Heraprostol 200mc [Misoprostol 200 mcg] Viên 150 

169 Hoạt huyết dƣỡng não Cebraton S Viên 16.050 

170 Hoạt huyết thông mạch Viên 1.890 

171 Huginko inj[Ginkgo biloba 0.84 mg] Ống 150 

172 
Huyết thanh kháng độc tố uốn ván tinh chế (SAT)[Huyết thanh 

kháng uốn ván 1500 đvqt] 
Ống 75 

173 Ibupain 100mg/5ml - 50ml [Ibuprofen 100 mg/5ml] Chai 100 

174 Incepdazol 250 tablet [Metronidazol 250 mg] Viên 5.050 

175 Indocollyre 0.1% [Indomethacin 0.10 %] Lọ 40 

176 Invanz 1g[Ertapenem* 1 g] Lọ 5 

177 Kali clorid 10% (1g/10ml)[Kali clorid 1 g/10ml] Ống 500 

178 Kali Clorid 500mg[Kali clorid 500 mg] Viên 450 

179 Kary Uni[Pirenoxin 0.25 mg/5ml] Lọ 30 

180 Kenzuda 10/12,5 Viên 145 

181 
Ketamine Hydrochloride Injection 500mg/10ml[Ketamin 500 

mg/10ml] 
Ống 38 

182 Ketosteril Viên 300 

183 Kidhepet-new 200mg[Aciclovir 200 mg] Gói 150 

184 Kim tiền thảo – F[Kim tiền thảo 220 mg] Viên 6.550 

185 Kitaro Viên 120 

186 Laci-eye 3ml[Hydroxypropylmethylcellulose 3 mg/1ml] Ống 80 

187 Lactated Ringer's and Dextrose Chai 100 

188 Levonor 1mg/1ml[Nor- adrenalin 1 mg/1ml] Ống 100 
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189 Levoquin 250[Levofloxacin 250 mg] Viên 40 

190 Lifecita 400[Piracetam 400 mg] Viên 7.500 

191 Lifecita 800 DT.[Piracetam 800 mg] Viên 600 

192 Lincomycin[Lincomycin 600 mg/2ml] Ống  25 

193 Lipitor 10mg[Atorvastatin 10 mg] Viên 30 

194 Lipovenoes 10% PLR[Phospholipid đậu nành 10 %] Chai 80 

195 Livetin-EP Viên 250 

196 Lodirein[Carbocistein 375 mg] Viên 600 

197 LoratadineSPM 5mg (ODT)[Loratadin 5 mg] Viên 2.170 

198 Lotrial S-200[Cefixim 200 mg] Gói 250 

199 Magnesi-BFS 15%[Magnesi sulfat 150 mg/ml] Ống 15 

200 
Marcaine spinal heavy inj 0.5 4 ml x 5's[Bupivacain 

hydroclorid 5 mg/ml] 
Ống 25 

201 Maxitrol Lọ 75 

202 Maxitrol ointment 3.5g Tube 5 

203 Medrol 16mg[Methyl prednisolon 16 mg] Viên 975 

204 Menison 16mg[Methyl prednisolon 16 mg] Viên 2.250 

205 Meronem 1g[Meropenem* 1 g] Lọ 50 

206 Meropenem Kabi 1g[Meropenem* 1 g] Lọ 75 

207 Metazydyna 20mg[Trimetazidin 20 mg] Viên 1.500 

208 Methycobal injection 500mcg[Mecobalamin 500 mcg/ml] Ống 50 

209 
Metronidazol  Kabi 500mg/100ml[Metronidazol  500 

mg/100ml] 
Chai 1.200 

210 Mezamazol 5mg[Thiamazol 5 mg] Viên 190 

211 Mezapentin 600[Gabapentin 600 mg] Viên 3.200 

212 Mezaterol 20[Bambuterol 20 mg] Viên 350 

213 Mibetel HCT Viên 2.500 

214 Midazolam-hameln 5mg/ml[Midazolam 5 mg/1ml] Ống 50 

215 Milurit 300mg[Allopurinol 300 mg] Viên 600 

216 Minicef 400mg[Cefixim 400 mg] Viên 1.725 

217 Mobic 15mg[Meloxicam 15 mg] Viên 118 

218 Mobic 15mg/1.5ml[Meloxicam 15 mg/1.5ml] Ống 25 

219 Molnupiravir Stella 400mg[Molnupiravir  400 mg] Viên 100 

220 Morphin (Morphin hydroclorid 10mg/ml)[Morphin 10 mg/ml] Ống 75 

221 Motilium-M[Domperidon 10 mg] Viên 150 

222 Movabis 4mg[Natri montelukast 4 mg] Viên 700 

223 Moxacin 500mg[Amoxicilin 500 mg] Viên 450 

224 Moxieye 0.4 ml[Moxifloxacin  5 mg/ml - 0,4ml] Ống 10 

225 Mydocalm 50mg[Tolperison 50 mg] Viên 2.505 

226 Myspa[Isotretinoin 10 mg] Viên 75 

227 Nady-spasmyl Viên 3.500 

228 Naptogast 20[Pantoprazol 20 mg] Viên 9.888 

229 Natri Clorid 0,9 % - 100ml[Natri clorid 0.90 g/100ml] Chai 1.000 

230 Natri clorid 10%[Natri clorid 500 mg/5ml] Ống 75 

231 Natri clorid 8ml[Natri clorid 90 mg/10ml - 8ml] Lọ 10 

232 Natrixam 1.5mg/10mg Viên 75 

233 Navadiab 80mg[Gliclazid 80 mg] Viên 260 

234 Neoloridin 5mg[Desloratadin 5 mg] Viên 500 

235 Nephrosteril 250ml[Acid amin* 7 %] Chai 150 

236 Neutasol[Clobetasol propionat 15 mg/15g] Tuýp 10 
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237 Nexium 20mg[Esomeprazol 20 mg] Viên 70 

238 Nexium 40mg[Esomeprazol 40 mg] Viên 70 

239 Nexium inj 40mg[Esomeprazol 40 mg] Lọ 225 

240 Nimovaso sol[Nimodipin 30 mg/10ml] Ống 100 

241 Nitralmyl 0,6[Glyceryl trinitrat(Nitroglycerin) 0.60 mg] Viên 840 

242 No-Spa 40mg/2ml[Drotaverin clohydrat 40 mg/2 ml] Ống 100 

243 Nƣớc cất tiêm 10ml[Nƣớc cất pha tiêm 10 ml] Ống 4 

244 Nƣớc cất tiêm 5 ml[Nƣớc cất pha tiêm 5 ml] Ống 1.500 

245 Nƣớc oxy già 3%[Nƣớc oxy già 5 g] Lọ 100 

246 
Ocebiso[Sulfamethoxazol + Trimethoprim ( 400mg + 80mg ) 0 

0] 
Viên 120 

247 Ocekem DT[Kẽm gluconat 104.55 mg] Viên 500 

248 Ocemethyl 4mg[Methyl prednisolon 4 mg] Viên 400 

249 Oflovid 0.3%[Ofloxacin 15 mg] Lọ 10 

250 Oflovid ophthalmic ointment [Ofloxacin 0,3% 0 %] Tube 10 

251 Olesom[Ambroxol 30 mg/5ml] Chai 200 

252 Omnipaque (300mg/ml - 100ml)[Iohexol 300 mg/ml] Chai 50 

253 Opesinkast 5[Natri montelukast 5 mg] Viên 280 

254 Oralegic 10ml[Fexofenadin 6 mg/ml - 10ml] Ống 200 

255 Oralegic 5ml[Fexofenadin 30 mg/5ml] Ống 42 

256 Oresol hƣơng cam Gói 1.000 

257 Otrivin 0,05% (Nhỏ giọt)[Xylometazolin 0.05 %] Lọ 5 

258 Oxytocin Injection BP 10 Units[Oxytocin 10 UI/1ml] Ống 100 

259 Pamcora Viên 500 

260 PANANGIN  Viên 2.625 

261 Panfor SR- 1000[Metformin 1000 mg] Viên 2.700 

262 Paparin[Papaverin hydroclorid 40 mg/2ml] Ống 150 

263 Paracetamol Kabi 1000[Paracetamol 1000 mg/100ml] Chai 720 

264 Paracetamol macopharma 50ml[Paracetamol 10 mg/ml] Túi 100 

265 Parazacol 250[Paracetamol 250 mg] Gói 238 

266 Paringold injection[Heparin (natri) 25000 I.U] Lọ 5 

267 Perglim M- 2 Viên 200 

268 Pharmox IMP 250mg[Amoxicilin 250 mg/1g] Gói 180 

269 
Phenylalpha 50 micrograms/ml[Phenylephrine hydroclocloride  

50 mcg/ml] 
Ống 35 

270 
Phenylephrine Aguettant 50 microgrammes/mL[Phenylephrin 

50 mcg/ml] 

Bơm 

tiêm 
25 

271 Phong tê thấp Viên 4.000 

272 Pimagie Viên 1.750 

273 Piroxicam 2%[Piroxicam 20 mg/ml] Ống 100 

274 Pravastatin SaVi 10[Pravastatin 10 mg] Viên 1.500 

275 Praverix 500mg[Amoxicilin 500 mg] Viên 2.500 

276 Prednisolon 5mg[Prednisolon acetat 5 mg] Viên 100 

277 Prega 50[Pregabalin 50 mg] Viên 280 

278 Pro Salbutamol Inhaler[Salbutamol (sulfat) 100 mcg/liều] Bình 25 

279 Profen[Ibuprofen 100 mg/10ml] Ống 250 

280 Progermila[Bacillus clausii 2 x 10^9 CFU/5ml] Ống 4.800 

281 Progynova 2 mg[Estradiol valerate 2 mg] Viên 140 

282 Propess[Dinoproston 10 mg] Túi 5 

283 Propofol - Lipuro 0.5% (5mg/ml)[Propofol 5 mg/ml] Ống 55 
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284 Propofol - Lipuro 1% [Propofol 1 %] Ống 50 

285 Propylthiouracil 50mg[Propylthiouracil (PTU) 50 mg] Viên 2.100 

286 Pulmicort Respules[Budesonid 500 mcg/2ml] Ống 200 

287 Pyfaclor 500mg[Cefaclor 500 mg] Viên 810 

288 PymeFERON B9 Viên 4.400 

289 Pymenospain[Drotaverin clohydrat 40 mg] Viên 2.250 

290 Quafa-Azi 500 mg[Azithromycin 500 mg] Viên 650 

291 
Recombinant Human Erythropoietin for Injection 

[Erythropoietin 2000 IU] 
Lọ 5 

292 
Refresh Tears 

[Natri carboxymethylcellulose(natri CMC) 0.50 %] 
Lọ 225 

293 Relipro 400[Ciprofloxacin 400 mg/200ml] Chai 500 

294 Ringer Lactate[Ringer lactat 500 ml] Chai 240 

295 Ringerfundin 500ml[Ringer lactat 500 ml] Chai 100 

296 Rocuronium Invagen [Rocuronium bromid 10 mg/ml] Lọ 50 

297 Roticox 90 mg film-coated tablets[Etoricoxib 90 mg] Viên 1.500 

298 Rotundin - SPM (ODT) [Rotundin 30 mg] Viên 2.280 

299 Rovajec[Ceftriaxon* 1 g] Lọ 350 

300 Sanlein 0.1[Natri hyaluronat 5 mg] Lọ 20 

301 Sanlein 0.3[Natri hyaluronat 15 mg/5ml] Lọ 95 

302 Sastan - H Viên 2.640 

303 Satavit Viên 1.250 

304 SaVi Betahistine 16[Betahistin 16 mg] Viên 2.850 

305 SaVi Candesartan 8[Candesartan 8 mg] Viên 1.575 

306 SaVi Etoricoxib 30[Etoricoxib 30 mg] Viên 1.900 

307 SaVi Losartan 100[Losartan 100 mg] Viên 90 

308 Savprocal D Viên 6.315 

309 
Scilin M30 (30/70) 40UI/ml - 10ml[Insulin ngƣời trộn, hỗn hợp 

40 UI/ml] 
Ống 210 

310 
Scilin N 40UI/ml - 10ml[Insulin tác dụng trung bình, trung gian  

40 UI/ml] 
Lọ 35 

311 
Scilin R 40UI/ml - 10ml[Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-

acting, Short-acting) 40 UI/ml] 
Lọ 35 

312 Seduxen 5mg[Diazepam 5 mg] Viên 661 

313 Seosacin Gói 375 

314 Setblood Viên 914 

315 Sevoflurane 250 ml[Sevofluran 250 ml] ml 1.625 

316 Sibendina 10 mg[Flunarizin 10 mg] Viên 1.080 

317 Silygamma 150mg[Silymarin 150 mg] Viên 500 

318 SM.Cephalexin 500[Cefalexin 500 mg] Viên 700 

319 SmofKabiven Peripheral Túi 6 

320 Smoflipid 20% 250ml[Nhũ dịch lipid 20 %] Chai 70 

321 Sodium Chloride 250 ml[Natri clorid 0.90 %, 250 ml] Chai 1.000 

322 Sodium Chloride 500ml[Natri clorid 0.90 %, 500 ml] Chai 4.200 

323 Solu-Medrol 40mg [Methyl prednisolon 40 mg] Lọ 449 

324 Sorbitol 5g [Sorbitol 5 g] Gói 250 

325 Spinolac fort Viên 175 

326 STADNEX 40 CAP [Esomeprazol 40 mg] Viên 7.098 

327 Sulfadiazin bạc [Sulfadiazin bạc 200 mg/20g] Tuýp 5 

328 Sulpirid 200mg [Sulpirid 200 mg] Viên 900 
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329 
Supertrim[Sulfamethoxazol +Trimethoprim (400mg + 80mg )0 

0] 
Gói 135 

330 
Suxamethonium Choride 100mg/2ml[Suxamethonium clorid 50 

mg/ml] 
Ống 25 

331 Talliton 25mg[Carvedilol 25 mg] Viên 280 

332 Tanganil 500mg[Acetyl leucin 500 mg] Viên 3.000 

333 Tatanol[Acetaminophen 500 mg] Viên 3.500 

334 Tatanol Trẻ em 120mg[Acetaminophen 120 mg] Viên 150 

335 Tatanol Ultra Viên 2.565 

336 Tebantin 300mg[Gabapentin 300 mg] Viên 500 

337 Tenfovix 300mg[Tenofovir (TDF) 300 mg] Viên 1.740 

338 Thập toàn đại bổ HT Viên 5.500 

339 Thông huyết tiêu nề DHĐ[Cao khô Huyết giác 300 mg] Viên 600 

340 Thyperopa forte 500mg[Methyldopa 500 mg] Viên 100 

341 Thyrozol 5mg[Thiamazol 5 mg] Viên 250 

342 Thysedow 10mg[Thiamazol 10 mg] Viên 320 

343 Tidicoba Viên 20.000 

344 Tinanal 7.5mg[Meloxicam 7.50 mg] Viên 800 

345 TP Povidon iod 10% - 80ml[Povidon iodin 2.50 g/25ml - 80ml] Lọ 250 

346 
TP Povidon iod 7.5% - 100ml[Povidon iodin 7.50 g/100ml - 

100ml] 
Lọ 350 

347 Tracrium inj 25mg/2.5ml[Atracurium besylat 25 mg/2.5ml] Ống 25 

348 Trikapezon 2g[Cefoperazon 2 g] Lọ 750 

349 Trimpol MR 35mg[Trimetazidin 35 mg] Viên 3.000 

350 Trinitrina 5mg/1.5ml[Nitroglycerin 5 mg/1.5ml] Ống 25 

351 Triplixam 5mg/1.25mg/5mg Viên 75 

352 Trosicam 15mg[Meloxicam 15 mg] Viên 4.890 

353 Troysar AM Viên 850 

354 Uloviz 40mg[Furosemid 40 mg] Viên 500 

355 Unasyn 1500 mg[Sultamicillin 1500 mg] Lọ 100 

356 Upetal 150mg[Fluconazol 150 mg] Viên 553 

357 
Vắc xin viêm gan B tái tổ hợp 10µg/0.5ml[Kháng nguyên bề 

mặt virus Viêm Gan B(HBsAg) tinh chế  10 µg/0.5ml] 
Lọ 20 

358 Valygyno Viên 1.125 

359 Vastanic 10[Lovastatin 10 mg] Viên 6.500 

360 Venokern 500mg Viên nén bao phim Viên 285 

361 Ventolin Inhaler[Salbutamol (sulfat) 100 mcg/liều xịt] 
Bình 

xịt 
8 

362 
Ventolin Nebules 2.5mg/2.5ml[Salbutamol (sulfat) 2.50 

mg/2.5ml] 
Ống 150 

363 Ventolin Nebules 5mg/2.5ml[Salbutamol (sulfat) 5 mg/2.5ml] Nang 300 

364 Viên sáng mắt Khải hà Viên 4.750 

365 Vigadexa Lọ 10 

366 Vigamox[Moxifloxacin hydrocholoride 0,5% 0 %] Lọ 10 

367 Vina-AD Viên 400 

368 Vincerol 1mg[Acenocoumarol 1 mg] Viên 250 

369 
Vingomin 0,2mg/1ml[Methyl ergometrin (maleat) 0.20 

mg/1ml] 
Ống 50 

370 Vin-hepa 5G[L-Ornithin - L- aspartat 5 g/10ml] Ống 250 

371 Vinphatoxin 5IU/ml[Oxytocin 5 IU/1ml] Ống 600 
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372 Vinphyton 10mg[Phytomenadion (vitamin K1) 10 mg/ml] Ống 100 

373 Vinphyton 1mg/1ml[Phytomenadion (vitamin K1) 1 mg/ml] Ống 325 

374 Vinsalmol 0.5mg/1ml[Salbutamol (sulfat) 0.50 mg/1ml] Ống 150 

375 Vinsalpium Ống 250 

376 Vinsolon[Methyl prednisolon 40 mg] Lọ 150 

377 Vintanil 500mg/5ml[Acetyl leucin 500 mg/5ml] Ống 250 

378 Vitamin 3B extra Viên 12.050 

379 Vitamin B1 25mg/1ml[Vitamin B1 25 mg/1ml] Ống 650 

380 Vitamin B1-B6-B12 Viên 8.600 

381 Vitamin C 500mg .[Acid ascorbic 500 mg] Viên 400 

382 Vitaplex Injection Chai 108 

383 Voltaren 75mg/3ml[Diclofenac 75 mg/3ml] Ống 95 

384 
Volulyte 6% [Tinh bột este hóa (hydroxyethyl 

starch) 60 g/1000ml] 
Túi 10 

385 
Wosulin-N 40IU/ml - 10ml[Insulin tác dụng trung bình, trung 

gian  40 IU/ml] 
Lọ 9 

386 
Wosulin-R 40 IU/ml - 10ml[Insulin tác dụng nhanh, ngắn (Fast-

acting, Short-acting) 40 IU/ml - 10ml] 
Lọ 9 

387 Xalgetz 0,4mg[Tamsulosin hydroclorid 0.40 mg] Viên 750 

388 Xarelto 10mg[Rivaroxaban 10 mg] Viên 15 

389 Xylocaine Jelly 2% [Lidocain hydroclodrid 20 mg] Tube 3 

390 Zensonid[Budesonid 0.50 mg/2ml] Lọ 580 

391 Zentomyces[Saccharomyces boulardii 100 mg] Gói 60 

392 Zestril 5mg[Lisinopril 5 mg] Viên 14 

393 Zilvit[Amikacin* 500 mg/100ml] Chai 84 

394 Zinc-Kid inmed[Kẽm gluconat 70 mg/3g] Gói 1.000 

395 Zinnat 125mg[Cefuroxim 125 mg] Gói  10 

396 Zinnat 250mg[Cefuroxim 250 mg] Viên 60 

397 Zinnat 500mg[Cefuroxim 500 mg] Viên 50 

398 Zitromax 200mg/5ml[Azithromycin 200 mg/5ml] Lọ 8 

399 Zoamco - A Viên 3.500 

400 Zoliicef[Cefazolin 1 g] Lọ 175 

401 Zondoril 10[Enalapril 10 mg] Viên 350 

402 Zyvox 600mg/300ml[Linezolid* 2 mg/ml] Túi 5 

Tổng: 402 thuốc     

                                                                 (Nguồn: Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức) 

4.2. Nhu cầu sử dụng vật tƣ y tế 

Stt Tên Vật tƣ y tế  Đvt 
Nhu cầu sử 

dụng/tháng 

1 Băng bột tổng hợp 10cm x 3,6m Cuộn 8 

2 Băng bột tổng hợp 7,5 cm x 3,6m Cuộn 8 

3 Băng cuộn 10cmx5m KVT Cuộn  907 

4 Băng dính cá nhân y tế UGOTANA (Urgo) Cái 51 

5 Băng dính lụa  Cuộn 351 

6 Băng thun gối  H1 (S/M) Cái 1 

7 băng thun y tế 3 móc 10cm x 5.5m  Cuộn  13 

8 Băng thun y tế 3 móc 10cm x 5m  Cuộn 11 

9 Băng vô trùng trong suốt - Tegaderm Miếng 23 

10 Băng vô trùng trong suốt - Tegaderm 1626W Miếng  11 

11 Bao cao su romax Cái  250 
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12 Bát inox phi 9  Cái  13 

13 Bộ catheter dẫn thuốc gây mê  Bộ  2 

14 Bơm tiêm 1 ml Cái 472 

15 Bơm tiêm 10 ml Cái 2539 

16 Bơm tiêm 10ml (Dịch vụ) Cái 122 

17 Bơm tiêm 1ml (Dịch vụ) Cái 118 

18 Bơm tiêm 20ml Cái 1040 

19 Bơm tiêm 20ml (Dịch vụ) Cái 23 

20 Bơm tiêm 3ml (Dịch vụ) Cái 44 

21 Bơm tiêm 5 ml Cái 6792 

22 Bơm tiêm 50 ml Cái 627 

23 Bơm tiêm 50ml (Dịch vụ) Cái 45 

24 Bơm tiêm 50ml cho ăn (Dịch vụ) Cái 61 

25 Bơm tiêm 5ml (Dịch vụ) Cái 31 

26 Bơm truyền dịch, dung tích 300ml, liều tăng cƣờng 1ml/15 phút  Bộ  3 

27 Bông cắt 2cmx2cm, 3cmx3cm(500g/gói) Gói 13 

28 Bóng đèn L0150V1/ Inami (Khoa mắt) Cái  2 

29 Bông gạc đắp vết thƣơng 10cmx20cm VT Cái  140 

30 Bông gạc đắp vết thƣơng 6cmx10cm Cái 205 

31 Bông lót bột 10cmx2,7m Cái  34 

32 Bông lót bột 15cmx2,7m Cái 19 

33 Bông vệ sinh tai mũi trẻ em Softtana (1Gói/80 cái) Cái 441 

34 Bông y tế thấm nƣớc  Kg 1 

35 Bóp bóng ngƣời lớn  Cái  2 

36 Bóp bóng trẻ em  Cái  2 

37 Bột bó OBANDA 10cm x 2,7m Cuộn 48 

38 Bột bó OBANDA 15cm x 2,7m Cuộn 37 

39 Cán dao đức 3+4 Cái  1 

40 Cán dao mổ số 3 Pakistan Cái 2 

41 Cán dao thân tròn  Cái  1 

42 Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng  Cái  2 

43 Catheter tĩnh mạch trung tâm 3 nòng  Cái  7 

44 
Chất làm sạch dụng cụ đa năng, đánh bóng và chất tẩy 

MetriClean2 (3.8 lít) 
Can  1 

45 Chỉ Dafilon số 2 Vỉ 40 

46 Chỉ Dafilon số 3 Vỉ 45 

47 Chỉ Dafilon số 4 Vỉ 8 

48 Chỉ Dafilon số 5 Vỉ 3 

49 Chỉ Nylon đơn sợi REXLON số 3-0 Sợi  22 

50 
Chỉ phẫu thuật không tiêu polypropylene sợi xanh đơn  

7.0/3314, chủng loại Mani sutures virgin Polypropylene 
Sợi 3 

51 Chỉ phẫu thuật không tiêu sợi đơn đen 10.0/1406 Sợi 5 

52 Chỉ phẫu thuật không tiêu sợi xanh 6.0/3317 Sợi 1 

53 Chỉ tiêu tổng hợp đa sợi, sợi bện CRYLREX số 4-0 Sợi  3 

54 Chỉ Vícryl rapid 2.0 Vỉ 4 

55 Chỉ Vicryl số 1 Vỉ 63 

56 Chỉ Vicryl số 2-0 Vỉ 55 

57 Chỉ Vicryl số 3-0 Vỉ 6 

58 Chỉ Vicryl số 4-0 Vỉ 21 

59 Chỉ Vicryl số 5-0 Vỉ 1 
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60 
Cidex OPA(3,78 lít/can)- dung dịch khử khuẩn mức độ cao 

20391 
Can 8 

61 Cidezyme  Chai  2 

62 Clip cầm máu Cái  5 

63 Clip liền cán (Hemoclip) Cái  15 

64 Cốc inox Cái  10 

65 Đai số 8 ORBE Cái 1 

66 Dao mổ mắt 15 độ (Stab Knifes) Cái 5 

67 Dao mổ mắt 2.8mm (Clear Coneal Knife) Cái 5 

68 Dao phẫu thuật nhãn khoa Crescent/MCU26 (6c/hộp) Cái 3 

69 Dao phẫu thuật nhãn khoa Mani Ophthalmic Knife/MSL22 Cái 2 

70 Dầu bôi trơn Excibe Ống  18 

71 Dầu Parafil 500ml  Chai  1 

72 Dầu paraphin tiệt trùng 5ml  Ống  8 

73 Dây đeo tay bệnh nhân ngƣời lớn  Cái  12 

74 Dây đeo tay bệnh nhân trẻ em  Cái 16 

75 Dây điện cực xung  Cái  2 

76 Dây garo chun buộc tay  Cái  2 

77 Dây hút dịch phẫu thuật 2M Cái 2 

78 Dây nối bơm tiêm điện Cái 129 

79 Dây nối bơm tiêm điện 140cm (nhi) Cái 177 

80 Dây oxy ngƣời lớn Cái 45 

81 Dây oxy trẻ em Cái 15 

82 Dây truyền dịch - MPV Cái 2085 

83 Dây truyền máu Cái 40 

84 Đè lƣỡi gỗ tiệt trùng  Cái  399 

85 Đèn cồn thuỷ tinh  Cái  1 

86 Dịch nhầy Crow vics 1.8% 1,5ml  Cái  2 

87 Dịch nhầy Curamed SH/BF 1.8% Cái 7 

88 Điện cực tim  Cái 388 

89 Đinh Kirschner từ 1.4mm Cái  1 

90 Đinh Kirschner từ 2.0mm Cái  2 

91 Đinh Kirschner từ 2.2mm Cái  1 

92 Đinh nội tủy xƣơng chày, xƣơng đùi các cỡ Cái 1 

93 Đồng hồ oxy  Cái  1 

94 Dụng cụ hút đờm, bẫy đờm, cấy đờm  Bộ  6 

95 Dung dịch khử khuẩn và làm sạch bề mặt Cavicide1 (710ml) Chai  1 

96 Dung dịch làm sáng bóng dụng cụ y khoa Metrishine (3.8 lít) Can  1 

97 Dung dịch lugol 3% chai 500ml Chai 2 

98 
Dung dịch rửa dụng cụ y tế hoạt tính enzyme EmPower 

Fragance Free  
Can  1 

99 Đƣờng glucose 500g  Gói 2 

100 Farabeuf 11cm Cái  1 

101 Farabuf 15cm  Cái  1 

102 
Flush(550ml/bottle) 0128935 (Hoá chất chạy máy khí máu của 

hscc) 
Bình  1 

103 Gạc cầu Fi30 x 1 lớp VT CCQ Cái  3340 

104 Gạc cuộn 5cmx2,5m KVT  Cuộn  11 

105 Gạc cuộn 7cmx5m KVT  Cuộn  17 

106 Gạc cuộn 9cmx2,5m  Cuộn  20 
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107 Gạc mét  Mét  220 

108 Gạc miếng 10cmx10cmx 6 lớp VT (10 cái/gói) Cái  5508 

109 Gạc miếng 7,5cmx7,5cmx 8 lớp VT (10 cái/gói) Cái 2147 

110 Gạc phẫu thuật không dệt 7.5cm x 7.5cm x 6 lớp VT  Cái  858 

111 Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cmx30cm 6 lớp VT Miếng  11 

112 Gạc phẫu thuật ổ bụng 30cmx40cm 8 lớp VT Miếng  358 

113 Gạc rốn đông FA Cái  14 

114 Găng sản khoa Cái 1 

115 Găng tay y tế  Đôi 6820 

116 Găng tay y tế vô khuẩn  Đôi 712 

117 Gel siêu âm Can 5 

118 Giấy decal 110mm x 50m  Cuộn  1 

119 Giấy ghi điện tâm đồ 106mmx140mmx200 tờ  Xấp 6 

120 Giấy in 210x140cm - tệp  Tệp  2 

121 Giấy in monito sản khoa 150*90 (Sản) Tập  3 

122 Giấy in nhiệt CT100 5,7cm (Khoa mắt) Cuộn  8 

123 Giấy in nhiệt máy điện tim kích thƣớc 6,3cm Cuộn  75 

124 Giấy in nhiệt máy khí máu 8cm (HSCC) Cuộn  3 

125 Giấy siêu âm SONY 110S  Cuộn 2 

126 Giấy tẩm Fluorescein  Lọ  1 

127 Hộp đựng bông  Cái  8 

128 Hộp đựng bông phi 8 Cái  8 

129 Kéo cắt bột  Cái  1 

130 Kéo cắt chỉ 11,5cm cong Cái 1 

131 Kéo cong nhọn 10cm Cái  1 

132 Kéo thẳng 11cm Cái  1 

133 Kéo to 18cm  Cái  7 

134 Kéo y tế thẳng  Cái  1 

135 Kẹp rốn sơ sinh Cái 21 

136 
Khăn lau khử khuẩn và làm sạch bề mặt CaviWipes1 (Hộp 160 

khăn) 
Hộp  14 

137 Khẩu trang 4 lớp màu xanh  Hộp 2 

138 Khẩu trang N95 có van  Cái  30 

139 Khay inox nhỏ  Cái  7 

140 Khay quả đậu  Cái  15 

141 Khay thử xét nghiệm định tính kháng nguyên SARS - Cov-2 Test  18 

142 Khoá ba chạc Cái 155 

143 Khoá ba chạc có dây  Cái  33 

144 Kim bƣớm trẻ em G23 Cái 13 

145 Kim bƣớm trẻ em G25 Cái 36 

146 Kim châm cứu 0,3x25 Cái 3261 

147 Kim châm cứu 0,3x75 Cái  90 

148 Kim chích máu loại đầu xoay  Chiếc  50 

149 Kim chọc dịch phổi18G Cái 1 

150 Kim gây tê tuỷ sống 25G Cái 52 

151 Kìm kẹp kim 14cm  Cái  1 

152 Kim Kisne 1.0mm - 3.5mm Cái 2 

153 Kim lấy thuốc 26G vinahankook Cái  6 

154 Kim lấy thuốc cỡ 18 Cái 4577 

155 Kim lấy thuốc cỡ 20 Cái 265 
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156 Kim lấy thuốc cỡ 23 Cái 105 

157 Kim luồn tĩnh mạch 20G Cái 166 

158 Kim luồn tĩnh mạch số 18 Cái 46 

159 Kim luồn tĩnh mạch số 22  Cái 757 

160 Kim luồn tĩnh mạch số 22 B-Braun Cái 7 

161 Kim luồn tĩnh mạch số 24  Cái 478 

162 Kim luồn tĩnh mạch số 24 nhi (bbrau) Cái 255 

163 Lam kính 7105 Hộp 1 

164 Lƣỡi dao mổ 11 Cái 35 

165 Lƣỡi dao mổ 15 Cái 27 

166 Lƣỡi dao mổ 20 Cái  61 

167 
Lƣới điều trị thoát vị polypropylene Mesh kích thƣớc 

10cm*15cm 
Túi 1 

168 
Lƣới điều trị thoát vị polypropylene Mesh kích thƣớc 

15cm*15cm 
Túi 1 

169 
Lƣới điều trị thoát vị polypropylene Mesh kích thƣớc 

5cm*10cm 
Túi 2 

170 
Lƣới điều trị thoát vị polypropylene Mesh kích thƣớc 

6cm*11cm 
Túi 2 

171 Mask khí dung ngƣời lớn  Cái  35 

172 Mask khí dung trẻ em  Cái  36 

173 Mask oxy ngƣời lớn  Cái  7 

174 Mask oxy trẻ em  Cái  2 

175 Mask thở oxy có túi  Cái  2 

176 Máy tiểu đƣờng on call plus Cái  1 

177 Microshield 4%  Chai  3 

178 Miếng dán điện cực xung  Cái  3 

179 Mỏ vịt tròn nhỏ inox Cái  3 

180 Mỏ vịt tròn to inox Cái  3 

181 Mũ vô khuẩn  Cái  376 

182 Mực nhuộm bao sau (Mede -Blu) Lọ  1 

183 Nẹp đầu dƣới xƣơng quay 4 lỗ cái  1 

184 Nẹp đêm dài H2 cỡ L Cái 1 

185 Nẹp gối H2 dài 50cm Cái 1 

186 Nẹp khoá đầu trên xƣơng chày 5 lỗ trái Cái 1 

187 Nẹp mặt thẳng 6 lỗ Cái 1 

188 Nẹp mặt thẳng đều 8 lỗ Cái 1 

189 Nẹp mắt xích 10 lỗ Cái 1 

190 Nẹp mắt xích các cỡ Cái  2 

191 Nhiệt kế thuỷ ngân Cái 3 

192 Nỉa 14cm Cái  2 

193 Nỉa 16cm  Cái  1 

194 Nỉa không mấu 18cm  Cái  1 

195 Nƣớc cất 2 lần can 5 lít Lít 148 

196 Ống chống đông chimigly HTM  Ống  350 

197 Ống đo chức năng hô hấp giấy   Cái 50 

198 Ống đo chức năng hô hấp nhựa  Cái 5 

199 Ống nghiệm nhựa có nắp, có nhãn (nắp đỏ) 5ml,HTM Ống  250 

200 Ống nội khí quản số 2 (không cuff) Cái  1 

201 Ống nội khí quản số 2,5 (không cuff) Cái 1 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                  Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng          30 
       Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

202 Ống nội khí quản số 3,0 Cái 1 

203 Ống nội khí quản số 3,5 Cái 1 

204 Ống nội khí quản số 3,5 (không cuff) Cái 2 

205 Ống nội khí quản số 4,0 Cái 1 

206 Ống nội khí quản số 4,0 (không cuff) Cái 2 

207 Ống nội khí quản số 4,5 Cái 2 

208 Ống nội khí quản số 5,0 Cái 1 

209 Ống nội khí quản số 5,5 Cái 2 

210 Ống nội khí quản số 6,0 Cái 4 

211 Ống nội khí quản số 6,5 Cái 6 

212 Ống nội khí quản số 7,0 Cái  31 

213 Ống nội khí quản số 8,0 Cái 2 

214 Opsite 28x30cm Cái  1 

215 Panh có mấu 18cm  Cái  12 

216 Panh cong 12 đầu nhỏ  Cái  6 

217 Panh cong có mấu 18cm Cái  5 

218 Panh cong đức 20cm Cái  1 

219 Panh cong không mấu 18cm  Cái  5 

220 Panh không mấu 18cm  Cái  2 

221 Panh thẳng đức 18cn Cái  1 

222 Panh thẳng không mấu dài 25cm  Cái  8 

223 Phim Fuji DI-HT 20x25cm Tờ  5500 

224 Phim Fuji DI-HT 35x43cm Tờ  1250 

225 Phin lọc khuẩn dùng cho máy thở  Cái  23 

226 Pipet 4u Pro20-200ul, AHN Cái  1 

227 Pipet 4u Pro5-50ul, AHN Cái  1 

228 Que gòn  Cái 202 

229 Que tăm bông vô trùng  Chiếc  25 

230 Que thử đƣờng huyết Cái 636 

231 Sáp cầm máu mũi (Merocel) Cái 8 

232 Sâu nối dây thở dùng một lần  Cái  7 

233 Sonde chữ T sz 14 Cái 2 

234 Sonde chữ T sz 16  Cái  3 

235 Sonde dạ dày cỡ 10 Cái 1 

236 Sonde dạ dày cỡ 12 Cái 2 

237 Sonde dạ dày cỡ 14 Cái 2 

238 Sonde dạ dày cỡ 16 Cái 11 

239 Sonde dạ dày cỡ 18 Cái 19 

240 Sonde dạ dày cỡ 6 Cái 3 

241 Sonde hút cỡ 12 Cái 46 

242 Sonde hút cỡ 14 Cái 5 

243 Sonde hút cỡ 6  Cái 43 

244 Sonde hút cỡ 8 Cái 3 

245 Sonde JJ 6F (Dịch vụ) Cái 8 

246 Sonde JJ 7F (Dịch vụ) Cái 2 

247 Sonde Malenco số 20 Cái 1 

248 Sonde Polay 2 nhánh số 14 15ml Cái 1 

249 Sonde Polay 2 nhánh số 16 30ml Cái 66 

250 Sonde Polay 3 nhánh số 20 Cái 21 

251 Sorbitol 3% can 5 Lít  Lít 30 
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252 Spatula  Cái  50 

253 Sukon sz 15 Cái 1 

254 Sukon sz 22 Cái 2 

255 Sukon sz 25 Bộ  2 

256 Sukon sz 26 Cái 1 

257 Test hơi thở Urea 13C Test 35 

258 Thuốc thảo mộc VDL (bột đắp YHCT) Gói  2 

259 Thuỷ tinh thể nhân tạo đơn tiêu Seelens AF Cái 29 

260 Túi camera  Cái  38 

261 Túi đựng phim PE 25x35 in  Cái  5525 

262 Túi đựng phim PE 35x50 in   Cái  1500 

263 Túi ép dẹp hấp tiệt trùng hơi kích thƣớc 15cm x 200m Cuộn  1 

264 Túi ép dẹp hấp tiệt trùng hơi kích thƣớc 20cm x 200m Cuộn  1 

265 Túi ép dẹp hấp tiệt trùng hơi kích thƣớc 30cm x 200m Cuộn  1 

266 Túi nƣớc tiểu  Cái  69 

267 Túi treo tay H1 cỡ L  Cái 1 

268 Vật liệu cầm máu tiệt trùng tự tiêu SURGICEL 10cm*20cm  Miếng 1 

269 Viên khử khuẩn Presept 2.5g Viên  100 

270 Vít khoá xốp ren toàn phần đk 5,0x60mm Cái 1 

271 Vít khoá xốp ren toàn phần đk 5,0x65mm Cái 1 

272 Vít mặt tự taro, dk 2.0x14mm Cái 4 

273 Vít mặt tự taro,dk 2.0x10mm Cái 2 

274 Vít xƣơng cứng 3.5 mm Cái 13 

275 Vít xƣơng cứng 3.5 x 20 mm Cái 3 

276 Vít xƣơng cứng 3.5 x 22 mm Cái 1 

277 Vít xƣơng cứng 4.5x44mm Cái 1 

278 Vít xƣơng cứng 4.5x46mm Cái 1 

279 Vỏ can 20L  Cái 1 

280 Xe lăn có phanh  Cái  1 

281 Cồn 70 độ  Lít  81 

282 Cồn 90 độ  Lít 1 

II Các thiết bị không thay thường xuyên 

283  Hộp chống sốc nhựa  Cái  1 

284 Áo chì khoa CĐHA Cái  3 

285 Áo cột sống ORBE cỡ L Cái  1 

286 Bàn chải phẫu thuật Cái 4 

                                                            (Nguồn: Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức) 

4.3. Nhu cầu sử dụng hóa chất trong hoạt động của bệnh viện  

Bảng 1. 2. Nhu cầu sử dụng hóa chất phục vụ khám chữa bệnh 

Stt Tên Vật tƣ y tế  Đvt 
Nhu cầu sử 

dụng/tháng 

1 
Access cortisol (2x50test) BMC/Mỹ 33600 (MÁY MIỄN DỊCH 

ACCESS 2) 
Test 24 

2 
Access Free T3 (2x50test)BMC/Mỹ A13422 (MÁY MIỄN 

DỊCH ACCESS 2) 
Test 25 

3 
Access hFSH (2x50test) 33520 BMC/Mỹ (MÁY MIỄN DỊCH 

ACCESS 2) 
Test 9 

4 
Access Immunoassay System Reaction Vessels (16x98 

cái)(81901) BMC/Mỹ (MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Cái 294 

5 Access Substrate (4x130ml) BMC/Mỹ 81906 (MÁY MIỄN Ml 260 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                  Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng          32 
       Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

DỊCH ACCESS 2) 

6 
Access thyroglobulin (2x50test)BMC/Mỹ 33860 (MÁY MIỄN 

DỊCH ACCESS 2) 
Test 21 

7 
Access total bhCG (5th IS) (2x50test) BMC/Mỹ A85264 (MÁY 

MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 14 

8 
Access Unconjugated estriol (2x50test) BMC/Mỹ 33750 (MÁY 

MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 17 

9 
Access Utrasensitive Insulin (2x50test) BMC/Mỹ 33410 (MÁY 

MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 8 

10 
Access Wash Buffer II (4x1950ml) BMC/Trung Quốc sản xuất 

cho BMC/Mỹ A16792 (MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Ml 35100 

11 Acess hlh (2x50 test) Beckman Coulter,Inc,Mỹ 33510 Test 11 

12 
Acess PAPP-A (2x50test) Immunotech SAS Pháp A48571 

(MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 7 

13 
Acess Progesterone (2x50test) Beckman Coulter,Inc,Mỹ 33550 

(MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 14 

14 
Acess Prolactin Calibrators(6x2.5ml) Beckman Coulter,Inc,Mỹ 

33535 
Ml 8 

15 
Acess Testosteronde calibrators (6x2.5nl) Beckman 

Coulter,Inc,Mỹ. 33565 
Ml 8 

16 Acess Testosterone (2x50 test) Beckman Coulter,Inc, Mỹ 33560 Test 10 

17 Afp Cs Gen 2 1 Elec  Hộp 1 

18 AFP RP GEN 1.1ELEC(MÁY MIỄN DỊCH E411) Hộp 8 

19 Albumin 4x29ml (Máy SH AU480) Test 324 

20 ALT/GPT 4X5ml+4x12,5ml (Máy SH AU480) Test 3722 

21 Amylase 4x32ml+4x8ml (Máy SH AU480) Test 460 

22 Anti - HCV G2 Cobas E200 Test 102 

23 Anti - TSHR CS Eleccsys  Hộp 1 

24 Anti - TSHR Elec  Hộp 1 

25 Anti A  Lọ 1 

26 Anti A+B Lọ 1 

27 Anti B  Lọ 1 

28 Anti- TPO Elecsys cobas e100 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Hộp 16 

29 ASSAY CUP ELEC 2010 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Cái 3840 

30 ASSAY TIP ELEC (MÁY MIỄN DỊCH E411) Cái 1800 

31 AST/GOT 4x50ml + 4x12,5ml (Máy SH AU480) Test 3736 

32 CA 125 G2 Hộp 2 

33 CA 125 G2  Elecsys cobas e100 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 26 

34 CA 15-3 II CS (MÁY MIỄN DỊCH E411) Bộ 2 

35 CA 15-3 II RP ELEC (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 13 

36 
CA Clean I (GSA - 500A) 50ml/ Sysmex- Nhật Bản (Máy đông 

máu) 
Ml 25 

37 Cancium 4x30ml (Máy SH AU480) Test 644 

38 
Cancium Chloride Solution (0.025mol/L) 10x15ml  (Máy đông 

máu) 
Ml 15 

39 CEA RP ELECSYS KIT (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 37 

40 Cell pack DCL 20L (Máy huyết học) Hộp 20 

41 Chỉ thị kháng sinh đồ AST indicat (246004) Lọ 1 

42 Cholesterol 4x22.5ml (Máy SH AU480) Test 950 

43 CK 4x24ml + 4x6ml (Máy SH AU480) Test 934 
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44 CK- MB 2x24ml + 2x6ml (Máy SH AU480) Test 686 

45 Clinical Chemistry Control Lever 1 5ml (Máy SH AU480) ml 2 

46 Clinical Chemistry Control Lever 2 5ml (Máy SH AU480) Ml 2 

47 COBAS SAMPLE CUP 5000PCS (Dùng cho hai máy) Cái 250 

48 Cồn tuyệt đối - Can 30 lít Can 30 

49 Creatinine 4x38ml + 4x25ml (Máy SH AU480) Test 3264 

50 CRP latex 4x9ml+4x9ml (Máy SH AU480) Test 110 

51 CRP latex 4x9ml+4x9ml (Máy SH AU480) Test 900 

52 CRP latex CALIBRATOR 5x1x1ml (Máy SH AU480) Lọ 1 

53 Cuvettes for Sysmex CA seris (Máy đông máu) Cái 150 

54 Cyfra calset 2 elec  Hộp 1 

55 CYFRA RP ELEC (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 45 

56 Đầu côn lọc 1000ul (xét nghiệm) Hộp 18 

57 Đầu côn lọc 10ul (TQ) Hộp 20 

58 Đầu côn lọc 10ul (TQ) Hộp 25 

59 Đầu côn lọc 200ul Hộp 35 

60 Đầu côn vàng  Túi 5 

61 Đầu côn xanh không khía 1ml  Cái 250 

62 Dầu soi kính  Lọ 1 

63 DIRECT BILIRUBIN 4x52,5ml + 4x52,5ml (Máy SH AU480) Test 1484 

64 Dung dịch Xylen 500ml Chai 5 

65 Elec Anti-TG (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 6 

66 ELEC CLEAN - CELL (MÁY MIỄN DỊCH E411) Cái 1147 

67 Elec HIV combi PT (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 70 

68 Elec IgE Calset  Hộp 1 

69 Elecsys Anti-HBs II 100T (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 21 

70 Elecsys HbsAg II Test 10 

71 Elecsys HS TNT CALSYT  Hộp 1 

72 Elecsys IGE gen 2  Test 5 

73 FERRI RP GEN2 Test 122 

74 FERRITIN Bộ 1 

75 Focmon Chai 5 

76 FT4 G3 Elecsys cobase e 200 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 300 

77 Găng tay khám size S (k bột cho xét nghiệm) Cái 250 

78 GGT 4x40ml +4x40ml (Máy SH AU480) Test 943 

79 Giấy lọc 60x60 Tờ 25 

80 Glucose 4x45ml +4x15ml (Máy SH AU480) Test 3000 

81 HAV Test nhanh (SD) Test 13 

82 Hbeag Elecsys Kit (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 22 

83 Hbsag test nhanh (Sd) Test 340 

84 HCG+BETA II RP ELEC (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 36 

85 HDL Cholesterol 4x27ml + 4x9ml (Máy SH AU480) Test 2248 

86 Hematoxylin (Merk) Ml 1 

87 HIV Test Nhanh (SD) Test 250 

88 Hồng cầu mẫu  Bộ 1 

89 Huyết thanh mẫu RH Sifrin (Anti D) Lọ 1 

90 IMUNOLOGICONTROL 1 4x3ml (Máy SH AU480) Lọ 1 

91 IMUNOLOGICONTROL 2 4x3ml (Máy SH AU480) Lọ 1 

92 IRON 4x27ml+4x27ml (Máy SH AU480) Test 1515 

93 Kim chọc tuỷ 1 lần  Cái 1 
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94 Lam kính 7105 Hộp 4 

95 
LDL Cholesterol "DIRECT" 4X27ml + 4x9 ml (Máy SH 

AU480) 
Test 1271 

96 Lọ đựng bệnh phẩm có nắp, có thìa, màu vàng- HTM Cái 25 

97 Lọ đựng bệnh phẩm không thìa không tiệt trùng Lọ 250 

98 Lọ đựng bệnh phẩm tiệt trùng có thìa  Lọ 16 

99 Medical 5ml (Máy SH AU480) Lọ 2 

100 NSE CS ELECSYS KIT (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 2 

101 NSE RP ELECSYS KIT (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 23 

102 Nucleic acid extracition kit, B-200, 32 test/hộp, ZYBIO Test 399 

103 Ống nghiệm 5ml tiệt trùng màu trắng  Cái 250 

104 Ống nghiệm EDTA (K2) nắp cao su  Cái 7500 

105 Ống nghiệm EDTA k2 chân không 2ml  Ống 2400 

106 Ống nghiệm Heparin  Ống 4800 

107 Ống nghiệm Heparin 2ml thƣờng (nắp đen) Ống 2100 

108 Ống nghiệm lấy máu Natri Critrate 3,8% 2ml (nắp xanh)  Ống 2400 

109 Ống nghiệm lithium heparin chân không 2ml Ống 2800 

110 Ống nghiệm máu Heparin 2ml Ống 400 

111 Ống nghiệm nhựa 12x75mm (Ống nghiệm máu nắp đỏ) Cái 1250 

112 Owren's Veronal Buffer 10x15ml (Máy đông máu) Ml 23 

113 
Pack ISE 3000 (1 bottle (Waste, Std A:650ml; Stb B:350ml)) 

SFRI SAS, Pháp R04S001 
Lọ 3 

114 Parafin sáp Kg 5 

115 PCT BRAHMS ELECSYS E100 V2 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 80 

116 Precictl Anti-HBs Elec (MÁY MIỄN DỊCH E411) Lọ 8 

117 Precictrl Hbeag Elec (MÁY MIỄN DỊCH E411) Lọ 8 

118 PROCELL ELEC 6X380 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Cái 1154 

119 ProGRP CS Elecsys (MÁY MIỄN DỊCH E411) Hộp 2 

120 ProGRP Elecsys cobas e100 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 15 

121 
Quidel Triage BNP Calibrators Quidel Cardiovascular Inc, Mỹ 

98201 (MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 5 

122 
Quidel Triage BNP Readents Quidel Cardiovascular Inc, Mỹ 

98200 (MÁY MIỄN DỊCH ACCESS 2) 
Test 57 

123 RSV Test nhanh (SD) Test 13 

124 SCC CS Elecsys (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 2 

125 SCC Elecsys cobas e 100 (MÁY MIỄN DỊCH E411) Test 22 

126 Semi Urine Strips 11 thông số (Máy nƣớc tiểu) Test 246 

127 Sodium Carbonat 500gr TQ Chai 3 

128 SYS WASH (MÁY MIỄN DỊCH E411) Chai 250 

129 Test 4 chân  Test 8 

130 Test nhanh HbsAg nhật  Test 150 

131 Test nhanh HCV SD  Test 300 

132 Test nhanh HIV Nhật  Test 100 

133 
Test Thrombin Reagent (TT) 10x5ml + 1x50ml (Máy đông 

máu) 
Test 78 

134 Test thử ma tuý  Hộp 25 

135 Thẻ nhóm máu ABO+D  Hộp 1 

136 Thromborel S (PT) 4X10ml Siemens - Đức (Máy đông máu) Lọ 5 

137 Total Bilirubin 4x52,5ml+4x52,5ml (Máy SH AU480) Test 1680 

138 Total Protein 4x50ml + 4x50ml (Máy SH AU480) Test 1580 
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139 Total Psa elecsyse 100 V3  test 17 

140 Trigricerides 4x50ml + 4x 12,5ml (Máy SH AU480) Test 3120 

141 
TSH ELECSYS COBASE E 200 V2 (MÁY MIỄN DỊCH 

E411) 
Test 300 

142 UNIVERSAL DILUENT (MÁY MIỄN DỊCH E411) Cái 1 

143 Urea 4x50ml + 4x50ml (Máy SH AU480) Test 1468 

144 Urease Test  Hộp 15 

145 Uric Acid 4x50ml + 4x50ml (Máy SH AU480) Test 477 

146 WASH SOLUTION 6x2L (Máy SH AU480) Lít 12 

 (Nguồn: Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức) 

4.4. Nhu cầu sử dụng hóa chất, chế phẩm vi sinh xử lý nƣớc thải 

Bảng 1. 3. Danh mục hóa chất sử dụng cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

STT Tên nguyên, nhiên liệu ĐVT 
Số 

lƣợng 
Mục đích sử dụng 

1 Javen kg/năm 720 Khử vi sinh vật gây bệnh 

2 
NaOH kg/năm 100 Công đoạn xử lý vi sinh 

hiếu khí 

(Nguồn: Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức) 

4.5. Nhu cầu sử dụng thực phẩm cho căng tin nhà ăn bệnh viện tại khoa 

dinh dƣỡng 

Đối với thực phẩm các loại phục vụ cho hoạt động ăn uống, sinh hoạt hàng 

ngày của bệnh nhân điều trị nội trú, ngƣời nhà bệnh nhân và cán bộ Bệnh viện 

đƣợc hợp đồng giao cho một đơn vị đảm nhiệm phụ trách. Tuy nhiên, để đảm bảo 

vệ sinh môi trƣờng và an toàn thực phẩm Bệnh viện yêu cầu đơn vị cung ứng dịch 

vụ phải tuân thủ đúng quy trình bảo quản, chế biến thức ăn, thực phẩm. Các nguồn 

thực phẩm sẽ đƣợc kiểm soát chặt chẽ về chất lƣợng cũng nhƣ an toàn thực phẩm. 

Bệnh viện sẽ thu gom toàn bộ chất thải sinh hoạt khu nhà ăn để hợp đồng thuê xử 

lý cùng với chất thải sinh hoạt của toàn bệnh viện, nƣớc thải của khu vực căng tin, 

nhà ăn bệnh viện đƣợc thu gom dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của toàn 

bệnh viện. 

Bảng 1. 4. Nhu cầu sử dụng các loại thực phẩm trong hoạt động của Bệnh viện 

TT Tên thực phẩm Đơn vị Khối lƣợng trung bình 

1 Thịt các loại kg/tháng 1.500 

2 Cá, tôm các loại kg/tháng 260 

3 Hải sản các loại kg/tháng 0 

4 Rau, củ quả các loại kg/tháng 2.500 

5 Gạo kg/tháng 1.200 

6 Mì tôm + mì gạo kg/tháng 100 

7 Hạt tiêu, hành tỏi, nƣớc mắm, tƣơng, ớt.... kg/tháng 400 

(Nguồn: Thống kê của Bệnh viện Đa khoa Việt Đức) 
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4.6. Nhu cầu sử dụng nƣớc 

4.6.1. Nhu cầu sử dụng nước cấp: 

Do đặc thù hoạt động của Bệnh viện chỉ sử dụng nƣớc cấp cho hoạt động 

khám chữa bệnh, sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và bệnh nhân đƣợc lấy từ 

Công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ.  

Nƣớc sử dụng cho công trình gồm nƣớc phục vụ cho các khu vệ sinh, nƣớc 

vô trùng nóng, lạnh, thiết bị vệ sinh tại các phòng chức năng (nƣớc điều trị) và 

lƣợng nƣớc cho cứu hoả (CH). 

Nhu cầu nƣớc sinh hoạt đối với bệnh viện đƣợc tính cho giƣờng bệnh bao 

gồm nƣớc sinh hoạt cho bệnh nhân, ngƣời nhà bệnh nhân, y bác sỹ và nhân viên 

trong bệnh viện; nƣớc dùng cho điều trị bệnh, rửa dụng cụ, nƣớc cấp cho công 

đoạn giặt hấp khử khuẩn; nấu ăn tại khoa dinh dƣỡng; nƣớc rửa sàn, tƣới cây và 

nƣớc phục vụ cứu hỏa. 

Khi bệnh viện đi vào hoạt động ổn định sẽ có: 

- Quy mô giƣờng bệnh: 150 giƣờng 

- Số bệnh nhân đến khám trong ngày: 500 lƣợt/ngày. 

- Số cán bộ y bác sỹ và nhân viên làm việc tại Bệnh viện: 260 ngƣời. 

 Nhu cầu cấp nƣớc cho sinh hoạt và hoạt động khám chữa bệnh của bệnh 

viện đƣợc tính toán theo các căn cứ sau: 

- TCVN 4513-1998 - Tiêu chuẩn cấp nƣớc bên trong - tiêu chuẩn thiết kế; 

- TCXDVN 33:2006 - Cấp nƣớc - mạng lƣới đƣờng ống và công trình -tiêu 

chuẩn thiết kế.  

- QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây 

dựng. 

 Lƣợng nƣớc cấp sử dụng cho bệnh viện đƣợc tổng hợp theo bảng sau: 

Bảng 1. 5. Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp trong quá trình hoạt động của bệnh viện 

TT Mục đích sử dụng Quy mô 
Định mức sử dụng 

nƣớc cấp 

Lƣu 

lƣợng 

(m
3
/ngày) 

I Nƣớc cấp cho hoạt động khám, chữa bệnh 49,7 

1 Nƣớc cấp cho các 

phòng, khoa phục vụ 

công tác khám chữa 

bệnh cho bệnh nhân (bao 

gồm bệnh nhân nội trú 

150 ngƣời và bệnh nhân 

đến khám chữa bệnh 

khoảng 500 ngƣời/ngày) 

650 ngƣời 
20 l/ngƣời theo TCVN 

4513:1988 
13 

2 Nƣớc cấp cho hoạt động 150 giƣờng x 100 lít/kg theo TCVN 15 
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giặt, là 1kg/giƣờng.ngày 4513:1988 

3 Nƣớc cấp cho phòng xét 

nghiệm bao gồm cả 

nƣớc rửa dụng cụ xét 

nghiệm 

- - 2,5 

4 Nƣớc cấp cho hệ thống 

lọc RO 
- - 19,2 

II Nƣớc cấp cho hoạt động sinh hoạt 146 

1 

Nƣớc cấp sinh hoạt cho 

260 cán bộ, công nhân 

viên của bệnh viện 

260 ngƣời 
100 lít/ngƣời/ngày 

TCVN 4513:1988 
26 

2 

Nƣớc cấp sinh hoạt cho 

500 lƣợt bệnh nhân đến 

khám/ngày (bệnh nhân 

khám và điều trị ngoại 

trú) 

500 ngƣời 
15 lít/ngƣời/ngày 

TCVN 4513:1988 
7,5 

3 

Nƣớc cấp sinh hoạt cho 

150 bệnh nhân điều trị 

nội trú và ngƣời nhà 

chăm sóc bệnh nhân (01 

ngƣời chăm sóc /01 bệnh 

nhân nội trú) 

300 ngƣời 
300 lít/ngƣời/ngày 

TCVN 4513:1988 
90 

4 

Nƣớc cấp cho hoạt động 

của nhà ăn , căng tin (01 

ngƣời chăm sóc /01 bệnh 

nhân nội trú) (03 bƣ̃a) 

300 ngƣời 
25 lít/ngƣời/bƣ̃a ăn 

TCVN 4513:1988 
22,5 

IV Nƣớc cấp hoạt động tƣới cây, sân đƣờng 33,6 

1 

Nƣớc rửa đƣờng nội bộ 

trong khuôn viên bệnh 

viện 

11.114,3m
2 0,5 lít/m

2 

(QCVN 01:2021/BXD) 
5,6 

2 
Nƣớc tƣới cây trong 

khuôn viên bệnh viện 
9.344,6 m

2
 

3 lít/m
2 

(QCVN01:2021/BXD) 
28,0 

Tổng cộng (I+II+II) 208,6 

Hệ số không điều hòa (Căn cứ mục 3.3 TCXDVN 33:2006 áp dụng hệ số k 

ngày sử dụng lớn nhất = 1,3) 
1,3 

Nhu cầu sử dụng nƣớc cấp lớn nhất 218,7 

- Nƣớc phòng cháy chữa cháy: Cần đảm bảo lƣợng nƣớc chữa cháy là 2,5 

lít/s cho 02 đám cháy xảy ra trong vòng 01 giờ liền, với lƣợng nƣớc cần thiết là: 

Qcc1 = (2,5 lít x 2 x 1 x 3600) : 1000 = 18 m
3
. 

Lƣợng nƣớc chữa cháy ngoài nhà trong thời gian 1 giờ: 

Qcc2 = (30 lít/s x 1 x 3600) : 1000 = 108 m
3
 

Lƣợng nƣớc chữa cháy tự động là:  
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Qcc3 = (28,8 lít/s x 1 x 3600) : 1000 = 103,68 m
3
 

 Nhu cầu sử dụng nƣớc cho phòng cháy chữa cháy là: 

Qcc = 18 + 108 + 103,68 = 229,68 m
3
 

4.6.2. Hệ thống cấp nước: 

- Cấp nƣớc sinh hoạt: 

+ Nguồn nƣớc: Nƣớc cấp cho công trình đƣợc lấy từ tuyến ống cấp nƣớc 

của khu vực. 

+ Nƣớc từ mạng cấp nƣớc của khu vực đƣợc dẫn tới bể nƣớc ngầm có dung 

tích 1.440m
3 

(kích thƣớc LxBxH= 24x12x5m) đƣợc bố trí bên ngoài công trình. 

Nƣớc từ bể ngầm đƣợc đƣa lên bể mái của các công trình bằng hệ thống máy bơm 

đặt trong trạm bơm dƣới gầm cầu thang. 

+ Nƣớc từ bể mái đƣợc cấp đến các thiết bị dùng nƣớc. Để đảm bảo lƣu 

lƣợng và khử áp lực dƣ ở các tầng dƣới giảm tiết diện ở, các đƣờng ống dẫn ra 

đƣờng ống đứng dùng van khoá để quản lý vận hành. 

- Cấp nƣớc nóng: 

Nƣớc nóng đƣợc cấp cục bộ bằng các bình nóng lạnh dung tích 30 lít tại 

những khu WC có vòi tắm hoa sen. 

- Cấp nƣớc cho hệ thống lọc RO: Nƣớc sạch của công ty cổ phần cấp nƣớc 

Phú Thọ đƣợc cấp vào hệ thống lọc RO công suất 500 L/h để sử dụng cho các hoạt 

động khám chữa bệnh tại khu vực phòng mổ, phòng hồi sức cấp cứu, phòng khám 

rất cần nguồn nƣớc sạch, đảm bảo tinh khiết, chất lƣợng nƣớc thành phẩm đảm 

bảo theo tiêu chuẩn AAMI (USA).  

- Dung tích bể mái: Thiết kế 10 téc nƣớc inox 5m
3
, 4 téc 3m

3
, 1 téc 0,5m

3
 

tại các tòa nhà trong bệnh viện. 

- Dung tích bể chứa: Để đảm bảo trữ nƣớc trong trƣờng hợp mất nƣớc do sự 

cố bệnh viện sẽ thiết kế bể ngầm chứa nƣớc sinh hoạt có dung tích 1.440 m
3
. 

- Riêng nƣớc cấp dùng cho hệ thống phòng cháy chữa cháy đƣợc công ty 

chúng tôi thiết kế hệ thống nƣớc cho công tác PCCC với 01 họng cứu hỏa. Nƣớc 

cứu hỏa đƣợc lấy từ nguồn nƣớc do công ty cổ phần cấp nƣớc Phú Thọ cung cấp 

và đƣợc bơm vào mạng lƣới đƣờng ống cấp nƣớc chữa cháy đến các hộp cứu hỏa 

khi có sự cố xẩy ra. 

* Sơ đồ cân bằng nước của dự án: 
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Hình 1. 10. Sơ đồ cân bằng nƣớc của dự án 

4.7. Nhu cầu sử dụng năng lƣợng 

4.7.1. Nhu cầu sử dụng điện:  

Điện năng phục vụ hoạt động của bệnh viện đƣợc lấy từ đƣờng dây trung áp 

chạy dọc theo trục đƣờng rộng 22,5m ở phía Đông. Nguồn điện đƣợc cấp về trạm 

biến áp của bệnh viện có công suất 1.800 KVA. Sau khi bệnh viện đi vào hoạt 

động đạt công suất 150 giƣờng bệnh, nhu cầu sử dụng điện năng cho toàn bộ hoạt 

động của bệnh viện dự báo khoảng 1.150.000 kWh/năm. 

Ngoài ra để đảm bảo điều kiện cấp điện liên tục cho hoạt động khám chữa 

bệnh, bệnh viện lắp đặt 01 máy phát điện dự phòng có công suất 800KVA.  

4.7.2. Nhu cầu sử dụng gas:  

Đƣợc sử dụng chủ yếu cho hoạt động nấu ăn phục vụ cho bệnh nhân điều trị 

nội trú và cán bộ CNV làm việc tại bệnh viện với nhu cầu sử dụng gas trung bình từ 

150 - 200 kg/tháng và đƣợc đơn vị chỉ định thầu gói cung cấp dịch vụ ăn uống cho 

bệnh viện hợp đồng với các đơn vị cung ứng gas trên địa bàn thành phố Việt Trì. 

5. CÁC THÔNG TIN KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

5.1. Thông tin chung về quá trình triển khai thực hiện Dự án 

Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức (tiền thân là Công ty TNHH Trung tâm Y 

khoa Việt Đức) là đơn vị tƣ nhân hoạt động trong lĩnh vực y tế, khám chữa bệnh 

đa khoa đƣợc thành lập theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 2600824884 

do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ cấp lần đầu ngày 06/04/2012, đăng ký 

thay đổi lần thứ 11 ngày 24/11/2021 với ngành nghề kinh doanh chính là khám 

chữa bệnh đa khoa. Công ty đã đƣợc UBND tỉnh Phú Thọ cho phép chủ trƣơng 

đầu tƣ Dự án “Xây dựng bệnh viện đa khoa Việt Đức” tại Quyết định số 3084/QĐ-

UBND ngày 18/11/2016 và Quyết định chấp thuận điều chỉnh chủ trƣơng đầu tƣ 

 

 

 

 

 

DỰ ÁN 

Thải ra 30,5 m
3
  (nƣớc thải của 

hệ thống lọc RO thải bỏ ra hệ 

thống thoát nƣớc mƣa là 7,7 m
3
) 

28,0 m
3
/ngày.đêm (nƣớc tƣới cây) 

5,6 m
3
/ngày.đêm (vệ sinh sân bãi, 

đƣờng giao thông nội bộ) 

229,68 m
3
/ngày.đêm (chữa cháy) 

49,7 m
3
/ngày.đêm (khám chữa 

bệnh) 

146 m
3
/ngày.đêm (nƣớc cho sinh 

hoạt) 
Thải ra 146 m

3
/ngày.đêm 

Hệ 

thống 

XLNT 

200 

m
3
/ngđ 

Thất thoát 28 m
3
/ngày.đêm 

Thất thoát 5,6 m
3
/ngày.đêm 

Thất thoát 229,68 m
3
/ngày.đêm 
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dự án số 1473/QĐ-UBND ngày 24/6/2021 với quy mô 150 giƣờng bệnh và đƣợc 

UBND tỉnh phê duyệt báo cáo ĐTM dự án tại Quyết định số 2672/QĐ-UBND, 

ngày 12/10/2017. 

Ngay sau khi báo cáo ĐTM Dự án đƣợc phê duyệt, công ty chúng tôi đã 

thực hiện gửi niêm yết công khai kế hoạch quản lý môi trƣờng tại trụ sở và sao gửi 

Quyết định phê duyệt báo cáo ĐTM đến các đơn vị chức năng có thẩm quyền để 

kiểm tra, giám sát đồng thời thực hiện hoàn thiện các thủ tục pháp lý liên quan của 

dự án. Từ tháng 12 năm 2017 công ty chúng tôi đã thực hiện khởi công xây dựng 

các hạng mục công trình của dự án và đến tháng 10 năm 2021 các hạng mục công 

trình xây dựng chính phục vụ khám chữa bệnh và công trình bảo vệ môi trƣờng 

của dự án đã đƣợc hoàn thành đảm bảo quy mô hoạt động 150 giƣờng bệnh của 

bệnh viện đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho 500 bệnh nhân. Tuân thủ Luật 

Bảo vệ Môi trƣờng, Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức chúng tôi đã tiến hành lập 

kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với các công trình xử lý chất thải của bệnh viện 

đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng thẩm định, kiểm tra chấp thuận công ty đủ 

điều kiện vận hành thử nghiệm các công trình xử lý chất thải của dự án tại văn bản 

số 3227/TNMT-CCMT ngày 9/11/2021.  

Công ty đã đƣợc Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh số 

314/BYT-GPHĐ ngày 22/12/2021.  

Tuy nhiên, sau khi công ty đƣợc Bộ Y tế cấp giấy phép hoạt động khám 

bệnh, chữa bệnh vào thời điểm cuối năm 2021 và ngay sau đó là Luật Bảo vệ môi 

trƣờng năm 2020 có hiệu lực đồng thời với các quy định pháp lý hƣớng dẫn thi 

hành Luật trong đó có quy định việc thực hiện lập giấy phép môi trƣờng đối với 

các dự án đã đƣợc phê duyệt báo cáo ĐTM nhƣng chƣa thực hiện vận hành thử 

nghiệm công trình xử lý chất thải. Vì vậy, công ty chúng tôi xin lập báo cáo đề 

xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án để có cơ sở tiến hành vận hành thử nghiệm 

các công trình xử lý chất thải của bệnh viện theo quy định của pháp luật. 

5.2. Khối lƣợng và quy mô các hạng mục công trình của dự án 

5.2.1. Các hạng mục công trình chính phục vụ khám chữa bệnh: 

Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng dự án, trên tổng 

diện tích mặt bằng 30.079,2m
2
, công ty đã xây dựng các hạng mục công trình phục 

vụ trong quá trình hoạt động khám chữa bệnh và bảo vệ môi trƣờng cụ thể nhƣ sau: 

Bảng 1. 6. Danh mục các hạng mục công trình của dự án đã xây dựng 

TT Hạng mục công trình 
Diện tích 

(m
2
) 

Tình trạng 

I Đất xây dựng công trình 4.892,50  

1 Nhà khoa khám bệnh - cận lâm sàng, điều trị đa 2.747,00 Đã xây dựng 
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khoa công nghệ cao và hành chính quản trị 

2 Nhà khoa dinh dƣỡng 470,00 Đã xây dựng 

3 Nhà khám dịch vụ, tƣ vấn sức khỏe cộng đồng 1 480,00 Đã xây dựng 

4 Nhà khám dịch vụ, tƣ vấn sức khỏe cộng đồng 2 435,00 Đã xây dựng 

5 Nhà phụ trợ 182,20 Đã xây dựng 

6 Nhà kiểm soát nhiễm khuẩn 335,10 Đã xây dựng 

7 Trạm biến áp, nhà đặt máy phát điện 41,00 Đã xây dựng 

8 Khu tập kết, xử lý nƣớc thải 64,50 Đã xây dựng 

9 Nhà trạm ga, khí y tế 77,70 Đã xây dựng 

10 Nhà bảo vệ 60,00 Đã xây dựng 

II Đất bãi đỗ xe ngoài trời 1.714,00 Đã xây dựng 

III Đất sân vƣờn, tiểu cảnh, cây xanh thảm cỏ 12.358,40 Đã xây dựng 

IV Đất sân, đƣờng giao thông 11.114,30 Đã xây dựng 

Một số hạng mục công trình nhƣ: Nhà khoa lão học, Nhà điều trị nội trú 

tổng hợp, Nhà thuốc bệnh viện và dịch vụ tƣ vấn tại thời điểm lập Giấy phép môi 

trƣờng chƣa đƣợc xây dựng, sau khi công ty xây xong các hạng mục trên, công ty 

sẽ báo cáo các cơ quan chức năng theo quy định.  

1. Các nhà chức năng trong khu nhà 9 tầng: 

Bảng 1. 7. Bố trí, sắp xếp phân khu chức năng của bệnh viện tại khu nhà 9 tầng 

TT TẦNG QUY MÔ PHÂN KHU CHỨC NĂNG 

1 Tầng 1 Chiều cao tầng 4,5m với diện 

tích xây dựng 2.747 m
2
 

- Khu vực sảnh đón, chờ 

- Khoa hồi sức cấp cứu 

- Khoa chuẩn đoán hình ảnh 

- Nhà thuốc bệnh viện 

- Phòng khám cấp cứu 

2 Tầng 2 Chiều cao tầng 4,5m; với diện 

tích xây dựng 2.676 m
2
 

- Khoa thăm dò chức năng 

- Khoa khám bệnh 

- Phòng lấy bệnh phẩm xét nghiệm 

- Phòng phát thuốc bảo hiểm y tế 

- Khu vực thanh toán viện phí 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 

3 Tầng 3 Chiều cao tầng 3,6m; với diện 

tích xây dựng 2.747 m
2
 

- Khoa sản 

- Khoa xét nghiệm 

- Khoa dƣợc vật tƣ - thiết bị y tế 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 

4 Tầng 4 Chiều cao tầng 3,6m; với diện 

tích xây dựng 2.678 m
2
  

- Khoa Nhi 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 

5 Tầng 5 Chiều cao tầng 4,5m; với diện 

tích xây dựng 1.483 m
2
  

- Khoa nội 

- Khoa Đông y - Phục hồi chức năng 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 
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6 Tầng 6 Chiều cao tầng 3,6m; với diện 

tích xây dựng 1.483 m
2
  

- Khoa ngoại 

- Khoa Mắt - Tai mũi họng - Răng 

hàm mặt 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 

7 Tầng 7 Chiều cao tầng 3,6m; với diện 

tích xây dựng 1.483  m
2
  

- Khoa phẫu thuật 

- Phần phụ trợ - Kỹ thuật 

8 Tầng 8 Chiều cao tầng 3,6m; với diện 

tích xây dựng 1.483 m
2
  

 

9 Tầng 9 Chiều cao tầng 3,6m; diện tích 

xây dựng 1.487m
2
  

- Khu văn phòng, hành chính 

2. Nhà khoa dinh dưỡng: 

Nhà khoa dinh dƣỡng có diện tích xây dựng 300 m
2
/01 tầng. Tổng số tầng 

cao là 3 tầng với chiều cao tầng 1 là 3,9m và các tầng 2,3 là 3,6m, trong đó: 

* Tầng 1: 

- Khu sảnh đón và thang bộ: 35 m
2
 

- Phòng ăn: 166 m
2 

- Sảnh phụ vào khu bếp: 9 m
2
  

- Kho thực phẩm: 2 phòng là 8,5 m
2 

- Khu vệ sinh nam nữ riêng biệt: 12,8 m
2 

* Tầng 2: 

- Khu sảnh đón và thang bộ: 35 m
2
   

- Phòng ăn: 166 m
2 

- Khu bếp nấu và soạn: 18 m
2
 

- Phòng trƣởng khoa: 28 m
2
 

- Phòng kế toán: 18 m
2
 

- Khu vệ sinh nam, nữ riêng biệt: 12,8 m
2
. 
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Hình 1. 11. Một số hình ảnh bệnh viện đa khoa Việt Đức 

5.2.2. Các hạng mục công trình phụ trợ: 

a. Hệ thống cấp điện chung: 

* Hệ thống cấp điện: 

Nguồn cung cấp điện của dự án đƣợc lấy từ nguồn điện trung thế của Điện 

lực thành phố Việt Trì thông qua đƣờng dây trung áp chạy dọc theo trục đƣờng 

rộng 22,5m ở phía Đông khu vực dự án. Công ty đã đầu tƣ 01 Trạm biến áp công 

suất 1.800 KVA để đấu nối điện với Trạm biến áp số 8 công suất 2.000 KVA của 

khu vực.  

Ngoài ra để đảm bảo hoạt động khám chữa bệnh của bệnh viện không bị 

gián đoạn, bệnh viện đã đầu tƣ 01 máy phát điện dự phòng công suất 800 KVA 

cạnh trạm biến áp của bệnh viện. 

* Hệ thống chiếu sáng: 

Hệ thống điện chiếu sáng trong bệnh viện đƣợc thiết kế theo tiêu chuẩn 

chiếu sáng nhân tạo trong công trình dân dụng. 

Hệ thống điện chiếu sáng đƣợc bảo vệ bằng các aptomat lắp trong các bảng 

điện, điều khiển điện, chiếu sáng bằng các công tác lắp trên tƣờng cạnh cửa ra vào 

hoặc lối đi lại ở những vị trí thuận lợi nhất. 

Mỗi khu vực cấp điện khác nhau đều đƣợc đặt hệ thống aptomat bảo vệ quá 

tải ngắt mạch các tủ điện. 

Hệ thống aptomat đƣợc tính và bố trí một cách chọn lọc, phân cấp và khoa 

học. Bảo đảm loại trừ nhanh và chính xác khi có sự cố về điện xảy ra tại mỗi khu 

vực của bệnh viện. 

b. Hệ thống phòng cháy chữa cháy: 

Căn cứ vào đặc điểm kiến trúc, tính chất nguy hiểm cháy nổ của công trình 

và dựa trên các tiêu chuẩn của nhà nƣớc trong lĩnh vực PCCC. Đồng thời chữa 

cháy kịp thời không để xảy ra cháy lớn, hạn chế tới mức thấp nhất thiệt hại về 

ngƣời và tài sản khi có sự cố cháy xẩy ra. Công ty đã bố trí trong các khu nhà 

khám chữa bệnh các trang thiết bị phòng cháy, bể dự trữ PCCC có dung tích 1.440 

m3. Phối hợp với cơ quan cảnh sát PCCC đào tạo kiến thức PCCC cho nhân viên 

và cán bộ y bác sỹ trong bệnh viện. 
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Thành lập 01 đội PCCC của bệnh viện gồm 05 ngƣời đƣợc tập huấn về kiến 

thức, thao tác PCCC. Công ty đã trang bị cho bệnh viện các thiết bị phòng chống 

cháy nổ nhƣ sau: 

+ 03 thùng cát chữa cháy 

+ 01 bể nƣớc thể tích 1.440 m
3
 

+ 07 họng nƣớc cứu hỏa 

+ 12 bình cứa hỏa to 

+ 35 bình cứu hỏa xách tay 

+ 01 hệ thống chuông báo cháy. 

c. Hệ thống cấp nước: 

Hệ thống cấp nƣớc đƣợc tính toán trên cơ sở nhu cầu sử dụng nƣớc dùng 

trong sinh hoạt của cán bộ công nhân viên và nƣớc dùng trong hoạt động y tế. 

Nguồn nƣớc cấp phục vụ cho bệnh viện đƣợc cung cấp từ Công ty cổ phần 

cấp nƣớc Phú Thọ. 

Hệ thống cấp nƣớc bao gồm hệ thống đƣờng ống tổng, hệ thống đƣờng ống 

nhánh và hệ thông đƣờng ống con. Nƣớc sinh hoạt đƣợc bơm lên mái. Bể nƣớc 

trên mái là các bể inox với tổng thể tích khoảng 150 m3. Bể nƣớc ở trên mái đƣợc 

đặt phao điện theo chế độ tự động khi bể đầy nƣớc. 

d. Hệ thống thoát nước: 

Nƣớc thải phát sinh từ các hoạt động của bệnh viện chủ yếu là nƣớc mƣa chảy 

tràn trên mặt bằng của bệnh viện, nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, bệnh nhân, ngƣời 

nhà bệnh nhân, nƣớc thải từ nhà ăn ca đƣợc bệnh viện thu gom và xử lý nhƣ sau: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn đƣợc thu gom vào hệ thống mƣơng rãnh thu nƣớc 

mƣa đảm bảo thoát nƣớc kịp thời khi có mƣa to, đầu tƣ láng xi măng M250# toàn 

bộ sân, đƣờng nội bộ trong Bệnh viện đảm bảo độ dốc để kịp thời thoát nƣớc mƣa 

chảy tràn khi có mƣa to. Nƣớc mƣa sẽ theo hệ thống rãnh thoát nƣớc mƣa của 

bệnh viện có độ dốc 1% chảy vào hệ thống rãnh thoát nƣớc chung của khu vực. 

- Đối với nƣớc thải sinh hoạt của cán bộ, bệnh nhân, ngƣời nhà bệnh nhân 

đƣợc xử lý sơ bộ qua bể tự hoại 3 ngăn sau đó tiếp tục dẫn vào hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của bệnh viện sau đó thoát ra hệ thống thu gom nƣớc thải của 

thành phố Việt Trì. 

- Nƣớc thải từ khu nhà ăn của bệnh viện đƣợc thu gom vào bể tách dầu mỡ 

để xử lý sơ bộ sau đó dẫn vào hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của bệnh viện rồi 

thoát ra hệ thống thu gom nƣớc thải chung của thành phố Việt Trì. 

e. Cây xanh, cảnh quan: 

Bệnh viện sẽ xây dựng quy hoạch trồng cây xanh để tạo môi trƣờng không 

gian sạch, yên tĩnh phù hợp với điều kiện khám chữa bệnh. 
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f. Hệ thống giao thông nội bộ: 

Hệ thống giao thông trong khu vực rất thuận lợi cho hoạt động khám chữa 

bệnh của bệnh viện cũng nhƣ hoạt động vận chuyển thuốc, trang thiết bị phục vụ 

khám chữa bệnh. Sân đƣờng nội bộ của bệnh viện đƣợc đổ bê tông sỏi mác 150# 

dày 200 mm. 

5.3. Danh mục máy móc, thiết bị dự án 

Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức chúng tôi đã đầu tƣ, lắp đặt các thiết bị, 

máy móc phục vụ khám, chữa bệnh đồng bộ, mới 100%, nhƣ sau: 

Bảng 1. 8. Tổng hợp danh mục trang thiết bị máy móc thiết bị phục vụ khám chữa 

bệnh của Bệnh viện 

TT Tên trang thiết bị, máy móc, vật tƣ Đơn vị 
Nƣớc sản 

xuất 

Năm 

Sản xuất 

Số 

lƣợng 

1 Máy chụp cộng hƣởng từ 1,5 Tesla Cái Trung Quốc 2021 1 

2 Máy chụp cắt lớp vi tính 128 dãy Cái Trung Quốc 2021 1 

3 XQ C-arm di động phòng mổ Cái Trung Quốc 2021 1 

4 Monitor 7 thông số Cái Trung Quốc 2021 2 

5 Monitor  5 thông số Cái Trung Quốc 2021 15 

6 Máy phá rung tim Cái Trung Quốc 2021 2 

7 Máy siêu âm màu 4D - Sản 3 đầu giò Cái USA 2021 2021 1 

8 Máy siêu âm màu 4D,tổng quát 3 đầu giò Cái USA 2021 2021 2 

9 Máy siêu âm Tim mạch Cái USA 2021 2021 1 

10 Máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy Access Cái  2021  

11 Máy chụp cắt lớp vi tính 32 dãy Access Cái Trung Quốc 2020 1 

12 Hệ thống soi tiêu hoa olympus - CV170 Cái Nhật Bản 2021 2 

13 Ống nội soi phế quản video BF-Q170 Cái Nhật Bản 2021 1 

14 
Ống nội soi đại tràng video Olympus 

Optera CF-H170I 
Cái Nhật Bản 2020 2 

15 
Ống nội soi dạ dày video Olympus 

Optera GIF-H170 
Cái Nhật Bản 2021 1 

16 Kìm sinh thiết dạ dày  Cái Nhật Bản 2021 2 

17 Kìm sinh thiết đại tràng Cái Nhật Bản 2021 2 

18 Xe kết nối đẩy bệnh nhân Cái Trung Quốc 2021 2 

19 Xe đẩy thuốc cao cấp Cái Trung Quốc 2021 10 

20 Xe đẩy 2 tầng Cái Trung Quốc 2021 20 

21 Tủ đầu giƣờng  Cái Trung Quốc 2021 140 

22 Bàn mổ đa năng  Cái Hàn Quốc 2021 1 

23 
Bàn mổ đa năng Đức ( có bàn mổ sử 

dụng C Arm) 
Cái Đức 2021 2 

24 Bàn mổ đa năng Đức  Cái Đức 2021 1 

25 Đèn mổ treo trần 2 nhánh ( đèn led) Cái Hàn Quốc 2021 2 

26 Đèn mổ treo trần 2 nhánh ( đèn led) Cái Đức 2021 2 

27 ĐÈN mổ di động Cái Hàn Quốc 2021 1 

28 ĐÈN chiếu vàng da Cái Đức 2021 2 

29 Bơm tiêm điện Cái Đức 2021 5 
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30 Máy hút dịch Cái Đức 2021 2 

31 Bàn đẻ- phụ khoa (model Grace 8400) Cái Đức 2021 4 

32 Lồng ấp trẻ sơ sinh -Babyguard I-1107 Cái Đức 2021 1 

33 
Monitor sản khoa (Model: Overtone 

6200) 
Cái Đức 2020 2 

34 
Monitor sản khoa (Model: Overtone 

6200) 
Cái Đức 2021 1 

35 
Xe đẩy thuốc và vật dụng y tế (xe đẩy 

thuốc gây mê) 
Cái Trung Quốc 2020 4 

36 Bơm tiêm điện Instilar 1428 Cái Đức 2021 20 

37 Máy điện tim (6 cần) - ECG-1012 Cái Đức 2021 2 

38 Lồng ấp trẻ sơ sinh -Babyguard I-1103 Cái Đức 2021 2 

39 Máy thở ngƣời lớn và trẻ em Cái Izeland 2021 5 

40 
Máy vùi đúc bệnh phẩm  - Model: 

HistoStar/Arcadia H&C - 
Cái  2021 1 

41 Bể cách thủy dàn lát cắt/tiêu bản.  Cái  2021 1 

42 Bộ dụng cụ nhuộm tiêu bản (leica ) Cái  2021 1 

43 Máy sấy tiêu bản  (leica ) Cái  2021 1 

44 Máy cắt tiêu bản thƣờng Model: HM325  Cái  2020 1 

45 
Kính hiển vi  3 mắt kèm camera EP50 

(CX43) olympus 
Cái Trung Quốc 2021 1 

46 Kính hiển vi 2 mắt CX23 Cái Trung Quốc 2021 2 

47 Máy siêu âm Mắt A/B, US4000 - Nidek Cái Nhật 2021 1 

48 Máy chụp cắt lớp võng mạc Cái Nhật 2021 1 

49 Kính hiênr vi phẫu thuật mắt Cái Sigapore 2021 1 

50 

Máy chụp XQ kỹ thuật số 

-Hệ thống X quang hoàn chỉnh, 2 tấm 

nhận  

ảnh, máy in phim khô) 

Cái Hàn quốc 2021 1 

51 
Hệ thống phẫu thuật nội soi FullHD 1 

chip 
Cái Đức 2021 2 

52 Máy tƣới hút dịch chuyên dụng Cái Đức 2021 1 

53 Khoan xƣơng y tế Model : BJ 1103B Cái Trung quốc 2021 2 

54 Máy cƣa xƣơng y tế Model : BJ 1101 Cái Trung quốc 2021 1 

55 Máy khoan sọ não Model : BJ 1104 Cái Trung quốc 2021 1 

56 Máy cƣa sọ não, Model : BJ 1105 Cái  2021 1 

57 Khoan xƣơng y tế Model : BJ 1103B Cái  2021 1 

58 
Máy tán sỏi thận bằng tia laser Auriga 

XL 50 Watt Holmium Auriga XL 4007 
Cái Mỹ 2021 1 

59 Máy siêu âm đàn hồi mô Cái Hàn Quốc 2021 1 

60 Máy đo loãng xƣơng toàn thân Cái Hàn quốc 2021 1 

61 
Máy gây mê tính năng tự động, Model: 

Aisys CS2 
Cái Mỹ 2021 1 

62 
Máy gây mê kèm thở , 2 bình bốc hơi 

(Model 650A1) 
Cái Mỹ 2021 1 
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63 
 Máy thở, ngƣời lớn, TE, sơ sinh MD: 

Carescape R860 
Cái Mỹ 2021 2 

64 Khối đo khí mê dùng cho máy 650A1 Cái  2021 1 

65 
Thiết bị hấp tiệt trùng 350 lít, loại 1 cửa 

vuông tay quay.Model: HA-350DR 
Cái Việt nam 2021 1 

66 
Máy hấp tiệt trùng nhiệt độ thấp Plasma 

lạnh, hàn túi tự động  
Cái Việt nam 2021 1 

67 Máy giặt công nghiệp( loại 30kg) Cái Nhật 2021 1 

68 Máy sấy công nghiệp( Loại 16kg) Cái Nhật 2021 1 

69 
Máy điện tim 3 kênh (Model: ECG-

2150) 
Cái Trung Quốc 2021 2 

70 
Máy điện tim 12 kênh (Model: ECG-

1350K) 
Cái Nhật Bản 2021 1 

71 
Máy điện não vi tính 32 kênh (Model: 

EEG-1200K) 
Cái Nhật Bản 2021 1 

72 Máy đo thính lƣc Cái Nhật Bản 2021 1 

73 Máy phát hiện tim thai FD-491 Cái Nhật Bản 2021 2 

74 
Máy trị liệu cơ bằng sóng siêu âm SUS-

2N 
Cái Hàn Quốc 2021 2 

75 Máy châm cứu KWD 808 I Cái Trung Quốc 2021 5 

76 
Máy xét nghiệm sinh hoá  Beckman  

400test /h 
Cái Nhật 2021 1 

77 Máy nƣớc tiểu - BW-300 Cái Trung Quốc 2020 1 

78 
Máy xét nghiệm huyết học Sysmex  100 

mẫu/h 
Cái Nhật 2021 1 

79 
Máy xét nghiệm đông máu tự động 

Symex 
Cái Nhật 2020 1 

80 Máy xét nghiệm miễn dịch Cái COBAS 2021 1 

81 Máy ly tâm (Cty Stech) Cái Đức 2021 1 

82 
Máy đọc kết quả xét nghiệm dị ứng Q-

Smart 
Cái Hàn Quốc 2021 1 

83 Máy phân tích điện giải Cái Pháp 2021 1 

84 Máy phân tích miễn dịch Cái Mỹ 2020 1 

85 Máy xét nghiệm khí máu Cái Nhật Bản 2021 1 

86 Máy lắc vortex 2500 vòng/phút  Cái Mỹ 2021 1 

87 Máy làm ấm không khí cho bệnh nhân Cái Mỹ 2021 1 

88 Máy soi cổ tử cung Cái Australia 2021 1 

89 
Máy định danh vi khuẩn và làm kháng 

sinh đồ tự động BD Phoenix M50 
Cái Mỹ 2021 1 

90 
Máy cấy máu để phát hiện nhanh vi 

khuẩn BD Bactec FX40 
Cái Mỹ 2021 1 

91 Máy real time PCR Cái Đức 2021 1 

92 Máy chiết tách DNA/RNA Cái Trung Quốc 2021 1 

93 Máy li tâm Cái Trung Quốc 2020 2 

94 Máy Xquang cao tần trên xe lƣu động Cái Hàn Quốc 2021 1 
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Bảng 1. 9. Danh mục máy móc, thiết bị xử lý môi trƣờng 

STT Tên thiết bị ĐVT Số lƣợng 

I. Thiết bị xử lý nƣớc thải 

1 
Hệ thống xử lý nƣớc thải công suất 200 

m
3
/ngày.đêm. 

Hệ thống 01 

2 Hệ thống bể tự hoại tại các khu nhà bể 06 

3 Bể tiền xử lý nƣớc thải y tế bể 01 

4 Bể tách mỡ khu nhà bếp của Khoa dinh 

dƣỡng 

bể 01 

II. Thiết bị thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế nguy hại 

1 
Thùng đựng rác thải sinh hoạt tại các khoa 

phòng 
Thùng 68 

2 Thùng đựng chất thải y tế nguy hại Thùng 8 

3 Tủ bảo ôn bảo quản rác lây nhiễm Tủ 1 

5.5. Tổ chức quản lý và thực hiện dự án 

- Chế độ làm việc: Bệnh viện thực hiện khám, chữa bệnh 24/24 giờ trong 

ngày. Các y, bác sỹ làm việc tại bệnh viện đƣợc phân thành các ca trực đảm bảo 

hoạt động của bệnh viện liên tục, không gián đoạn. 

- Cơ cấu tổ chức, quản lý hoạt động khám, chữa bệnh: 

Tại thời điểm lập hồ sơ giấy phép môi trƣờng dự án, Bệnh viện có 260 cán 

bộ, y bác sỹ, nhân viên nhƣ sau:  

Bảng 1. 10. Bảng nhu cầu sử dụng lao động tại bệnh viện 

TT Vị trí đảm nhiệm Nhu cầu lao động 

1 Chủ tịch HĐQT 01 

2 Giám đốc bệnh viện 01 

3 Phó giám đốc bệnh viện 03 

4 Kế toán tài chính 05 

5 Trƣởng khoa phòng 11 

6 Điều dƣỡng trƣởng khoa 06 

7 Đội ngũ chuyên gia là GS, PGS.TS tại các bệnh viện 

tuyến Trung ƣơng 

Đội ngũ bác sỹ cơ hữu tại bệnh viện 

12 

 

25 

8 Dƣợc sỹ đại học và trung học 15 

9 Kỹ sƣ, cử nhân xét nghiệm 16 

10 Điều dƣỡng, kỹ thuật viên, nữ hộ sinh, dƣợc sỹ cao 

đẳng 

150 

11 Nhân viên phục vụ hành chính, bảo vệ 15 

 Tổng cộng 260 
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- Giám đốc bệnh viện có chứng chỉ hành nghề y. Bác sỹ trƣởng khoa lâm 

sàng, cận lâm sàng và các nhân viên y tế làm việc chuyên môn có đủ điều kiện 

hành nghề theo quy định tại Nghị định số 109/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về cấp chứng chỉ hành nghề đối với ngƣời hành nghề và cấp 

giấy phép hoạt động đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Chế độ đào tào cán bộ: 

+ Đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ thƣờng xuyên cho cán bộ nhân viên bệnh 

viện, các bệnh viện khác khi có yêu cầu để nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp 

vụ. 

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

học (nếu có yêu cầu của cơ quan quản lý ngành y tế và các cơ sở đào tạo). 
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CHƢƠNG II 

SỰ PHÙ HỢP CỦA CƠ SỞ VỚI QUY HOẠCH, KHẢ NĂNG 

CHỊU TẢI CỦA MÔI TRƢỜNG 

 

1. CĂN CỨ PHÁP LUẬT VÀ KỸ THUẬT CỦA VIỆC THỰC HIỆN CẤP GIẤY 

PHÉP MÔI TRƢỜNG 

1.1. Các văn bản pháp luật, các quy chuẩn, tiêu chuẩn và hƣớng dẫn kỹ 

thuật về môi trƣờng làm căn cứ cho việc thực hiện cấp giấy phép môi trƣờng 

và lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của dự án 

1.1.1. Các văn bản pháp luật: 

- Luật Bảo vệ môi trƣờng số 72/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam thông qua ngày 17/11/2020; 

- Luật Đất đai số 45/2013/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 29/11/2013; 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt 

Nam thông qua ngày 18/6/2014; Luật xây dựng sửa đổi, bổ sung số 62/2020/QH14 

đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Đầu tƣ số 61/2020/QH14 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN Việt Nam 

thông qua ngày 17/6/2020; 

- Luật Tài nguyên nƣớc số 17/2012/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc CHXHCN 

Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 3 thông qua ngày 21/6/2012; 

- Luật an toàn, vệ sinh lao động số 84/2015/QH13 đƣợc Quốc hội nƣớc 

CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 25/6/2015; 

- Luật phòng cháy chữa cháy của Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam số 27/2001/QH10 có hiệu lực từ ngày 4/10/ 2001; Luật phòng cháy chữa 

cháy sửa đổi số 40/2013/QH13 của Quốc hội nƣớc Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt 

Nam có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2014; 

1.1.2. Các văn bản dưới luật: 

* Về môi trường: 

- Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ Môi trƣờng; 

- Nghị định số 53/2020/NĐ-CP ngày 5/5/2020 của Chính phủ và phí bảo vệ 

môi trƣờng đối với nƣớc thải; 

- Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định 

về xử lý vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trƣờng; Nghị định số 

55/2021/NĐ-CP ngày 24/5/2021 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều 

của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016; 

- Thông tƣ số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi 
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trƣờng quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 10/2021/TT-BTNMT Quy định kỹ thuật quan trắc môi trƣờng 

và quản lý thông tin, dữ liệu quan trắc chất lƣợng môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 16/2009/TT-BTNMT, ngày 07/10/2009; Thông tƣ số 

25/2009/TT-BTNMT, ngày 16/11/2009; Thông tƣ số 39/2010/TT - BTNMT, ngày 

16/12/2010; Thông tƣ số 47/2011/TT-BTNMT, ngày 28/12/2011; Thông tƣ số 

32/2013/TT-BTNMT, ngày 25/10/2013; Thông tƣ số 64/2015/TT-BTNMT; Thông 

tƣ số 65/2015/TT-BTNMT; Thông tƣ số 66/2015/TT-BTNMT ngày 21/12/2015 

của Bộ trƣởng Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng về ban hành quy chuẩn kỹ thuật 

Quốc gia về môi trƣờng; 

- Thông tƣ số 22/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về chiếu sáng, mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc; 

Thông tƣ số 24/2016/TT-BYT ngày 30/6/2016 của Bộ Y tế quy định quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn - mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc;  

- Quyết định số 09/2020/QĐ-TTg ngày 18/3/2020 của Chính phủ ban hành 

Quy chế ứng phó sự cố chất thải, về quy chế ứng phó chất thải. 

* Về lĩnh vực tài nguyên nước: 

- Nghị định số 201/2013/NĐ-CP ngày 27/11/2013 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tài nguyên nƣớc; 

 - Nghị định số 43/2013/NĐ-CP ngày 06/05/2015 của Chính phủ quy định 

Lập, quản lý hành lang bảo vệ nguồn nƣớc; 

* Về xây dựng:  

- Nghị định số 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 của Chính phủ về Quản lý 

dự án đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 10/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của Chính phủ về quản lý 

chi phí đầu tƣ xây dựng; 

- Nghị định số 44/2015/NĐ-CP ngày 26/5/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng; 

- Nghị định số 06/2021/NĐ-CP ngày 26/1/2021 của Chính phủ về quản lý 

chất lƣợng, thi công xây dựng và bảo trì công trình xây dựng; 

- Thông tƣ số 02/2018/TT-BXD ngày 6/02/2018 của Bộ Xây dựng quy định 

về bảo vệ môi trƣờng trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công 

tác bảo vệ môi trƣờng ngành xây dựng; 

- Thông tƣ số 08/2017/TT-BXD, ngày 16/5/2017 của Bộ Xây dựng về quản 

lý chất thải rắn xây dựng; 

- Thông tƣ số 01/2021/TT-BXD ngày 19/5/2021 ban hành QCVN 

01:2021/BXD quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy hoạch xây dựng; 
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- Quyết định số 1329/QĐ-BXD, ngày 19/12/2016 của Bộ Xây dựng công bố 

định mƣ́c sƣ̉ dụng vật liệu trong xây dƣ̣ng. 

* Về Đất đai: 

- Nghị định số 43/2014/NĐ - CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ về việc 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai;  

- Nghị định số 01/2017/NĐ - CP ngày 6/01/2017 của Chính phủ về sửa 

đổi, bổ sung một số Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai;  

* Về Phòng cháy chữa cháy: 

- Nghị định số 79/2014/NĐ- CP  ngày 31/7/2014 của Chính phủ quy định 

chi tiết về Luật Phòng cháy chữa cháy và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Luật phòng cháy chữa cháy;  

- Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/2/2018 của Chính phủ quy định chi 

tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

* Một số văn bản pháp lý khác: 

Quyết định số 3360/QĐ-UBND ngày 14/12/2016 của UBND tỉnh Phú Thọ 

về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch hệ thống thu gom và xử lý chất thải rắn 

trên địa bàn tỉnh Phú Thọ đến năm 2020, định hƣớng đến năm 2030. 

1.1.3. Các tiêu chuẩn, quy chuẩn áp dụng trong cấp phép môi trường: 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường không khí, chiếu sáng: 

- Quy chuẩn QCVN 19:2009/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí 

thải công nghiệp đối với bụi và các chất vô cơ; 

- Quy chuẩn QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí 

hậu - Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn 22:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lƣợng 

chiếu sáng - Mức cho phép chiếu sáng tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn 02:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bụi - giá trị giới 

hạn tiếp xúc cho phép của 5 yếu tố về bụi nơi làm việc; 

- Quy chuẩn QCVN 03:2019/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia - Giá trị 

giới hạn tiếp xúc cho phép đối với 50 yếu tố hóa học nơi làm việc. 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về tiếng ồn, độ rung: 

- Quy chuẩn QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng 

ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; 

- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 26:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật Quốc gia về tiếng ồn; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về môi trường nước: 

- QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế; 

* Các quy chuẩn, quy chuẩn về đất, chất thải: 
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- Quy chuẩn QCVN 03-MT:2015/BTNMT - Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về 

giới hạn cho phép của kim loại nặng trong đất; 

- Quy chuẩn QCVN 07:2009/BTNMT - Quy định về ngƣỡng chất thải nguy 

hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6705:2009: Chất thải rắn thông thƣờng; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6706:2009: Phân loại chất thải nguy hại; 

- Tiêu chuẩn TCVN 6707:2009: Chất thải nguy hại, dấu hiệu cảnh báo 

phòng ngừa; 

* Các tiêu chuẩn, quy chuẩn về hạ tầng, phòng cháy chữa cháy và cấp thoát 

nước: 

- Quy chuẩn QCVN 06:2010/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về an toàn 

cháy trong nhà và công trình; 

- Quy chuẩn QCVN 07:2016/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về các 

công trình hạ tầng kỹ thuật; 

- Tiêu chuẩn TCVN 2622-1995: Phòng cháy, chống cháy cho nhà và công 

trình. Yêu cầu thiết kế; TCVN 5738:2001: Hệ thống báo cháy tự động; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 33-2006: Cấp nƣớc - Mạng lƣới đƣờng ống 

và công trình tiêu chuẩn thiết kế; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5673:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế xây 

dựng - cấp thoát nƣớc bên trong - Bản vẽ thi công; 

- Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 3989:2012: Hệ thống tài liệu thiết kế cấp 

nƣớc và thoát nƣớc - Mạng lƣới bên ngoài - Bản vẽ thi công;  

- Quy chuẩn QCVN 01:2021/BXD - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy 

hoạch Xây dựng; 

- Văn bản hợp nhất số 13/VBHN-BXD ngày 27/4/2020: Nghị định về thoát 

nƣớc và xử lý nƣớc thải. 

1.2. Các văn bản pháp lý, quyết định hoặc ý kiến bằng văn bản của cấp 

có thẩm quyền về dự án: 

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp công ty cổ phần số 2600824884 

do Sở Kế hoạch và Đầu tƣ tỉnh Phú Thọ cấp đăng ký lần đầu ngày 6/4/2012 và 

thay đổi lần thứ 11 ngày 24/11/2021; 

- Quyết định chủ trƣơng đầu tƣ số 3084/QĐ-UBND ngày 18/11/2016 của 

UBND tỉnh Phú Thọ. 

- Quyết định số 2672/QĐ-UBND, ngày 12/10/2017 của UBND tỉnh Phú 

Thọ về phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây 

dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt 

Trì, tỉnh Phú Thọ. 
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2. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ VỚI QUY HOẠCH BẢO VỆ MÔI 

TRƢỜNG QUỐC GIA, QUY HOẠCH TỈNH, PHÂN VÙNG MÔI TRƢỜNG 

  Dự án “Đầu tƣ xây dựng bệnh viện đa khoa Việt Đức” phù hợp với Quy 

hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 

2020 đã đƣợc Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ phê duyệt tại Quyết định số 3278/QĐ-

UBND ngày 18/10/2010, Quyết định số 1502/QĐ-UBND, ngày 12/6/2012 và 

Quyết định số 2964/QĐ-UBND ngày 02/12/2015 của UBND tỉnh Phú Thọ về việc 

duyệt, điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển hệ thống y tế tỉnh Phú Thọ giai 

đoạn đến năm 2015 và định hƣớng đến năm 2020 nhằm nâng cao chất lƣợng dịch 

vụ y tế bệnh viện đa khoa hạng II, đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân dân 

hƣớng tới mục tiêu công bằng, hiệu quả và phát triển. 

 Vị trí dự án nằm trong quần thể quy hoạch khu trung tâm đô thị mới đóng vai 

trò hạt nhân chính có tác động tích cực cho quá trình phát triển cả vùng phía Tây 

Bắc thành phố Việt Trì và các đô thị lân cận. Ngoài ra, khu vực xung quanh dự án 

là nơi có nhiều dự án phát triển về bất động sản, thƣơng mại, hành chính đang 

đƣợc đầu tƣ xây dựng song chƣa có dự án bệnh viện nào đƣợc đầu tƣ xây dựng 

mang tầm cỡ quốc tế.  

Tại thời điểm lập hồ sơ giấy phép môi trƣờng dự án, tỉnh Phú Thọ chƣa có 

quy hoạch bảo vệ môi trƣờng tỉnh song khu vực thực hiện dự án nằm trên địa bàn 

thành phố Việt Trì đã có quy hoạch mạng lƣới thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt, nƣớc thải sinh hoạt tập trung của thành phố vì vậy khi dự án đi vào hoạt động 

nƣớc thải của bệnh viện sau khi đƣợc xử lý qua hệ thống xử lý nƣớc thải bệnh viện 

có công suất 200 m
3
/ngày.đêm sẽ đấu nối với hệ thống thu gom thoát nƣớc thải 

của thành phố, chất thải sinh hoạt sẽ đƣợc ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi 

trƣờng và dịch vụ đô thị Việt Trì thu gom, vận chuyển xử lý. Chất thải y tế và chất 

thải nguy hại sẽ đƣợc ký hợp đồng với đơn vị có đủ chức năng trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ vận chuyển đi xử lý.  

  Vì vậy, dự án phù hợp với quy hoạch bảo vệ môi trƣờng quốc gia, quy 

hoạch tỉnh, phân vùng môi trƣờng. 

3. SỰ PHÙ HỢP CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ ĐỐI VỚI KHẢ NĂNG CHỊU TẢI CỦA 

MÔI TRƢỜNG  

3.1. Sự phù hợp của dự án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi 

trƣờng tiếp nhận nƣớc thải 

Trong quá trình dự án đi vào hoạt động, nƣớc thải của bệnh viện đa khoa 

Việt Đức phát sinh nếu không đƣợc thu gom, xử lý đảm bảo đạt QCVN 

28:2010/BTNMT (mức B) trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thoát nƣớc chung của 

khu vực thì đối tƣợng chịu tác động do nƣớc thải của dự án là mƣơng thoát nƣớc, 
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tiếp nhận nƣớc thải chung của thành phố Việt Trì. Để đánh giá sự phù hợp của dự 

án đầu tƣ đối với khả năng chịu tải của môi trƣờng tiếp nhận nƣớc thải dự án, công 

ty chúng tôi tiến hành quá trình đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải tại khu vực 

xả thải theo hƣớng dẫn của Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT, ngày 29 tháng 12 

năm 2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng, nhƣ sau: 

 
Hình 2. 1. Sơ đồ đánh giá sơ bộ khả năng tiếp nhận nƣớc thải của nguồn nƣớc 

a. Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải của hệ thống thoát nước khu 

vực: 

* Cơ sở xác định các thông số cần đánh giá: 

+ Lƣu lƣợng nƣớc thải: 200 m
3
/ngày.đêm, tƣơng đƣơng 0,0023 m

3
/s.  

+ Thông tƣ 76/2017/TT-BTNMT ngày 29/12/2017 của Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng quy định về đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải của 

nguồn nƣớc thì các thông số yêu cầu để đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải 

gồm các chỉ tiêu chính: TSS, BOD5, COD, NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, Coliform. 

+ Hệ số Fs: Hệ số an toàn, lấy Fs = 0,4 (theo Thông tƣ số 76/2017/TT-

BTNMT giá trị Fs = 0,3 - 0,7. Fs nhỏ có nghĩa là chỉ dành một phần nhỏ khả năng 

tiếp nhận nƣớc nƣớc thải đối với chất ô nhiễm đƣợc đƣa vào nguồn nƣớc do các 

yếu tố không chắc chắn lớn và nguy cơ rủi ro cao, lấy Fs = 0,4 nhằm đảm bảo mức 
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độ an toàn cao cho nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải sau xử lý). 

* Cơ sở lựa chọn phương pháp đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải, sức 

chịu tải của nguồn nước tiếp nhận: 

Do nguồn nƣớc tiếp nhận nƣớc thải của bệnh viện là mƣơng thoát nƣớc 

chung của khu vực nên ngoài nguồn thải của bệnh viện còn nhiều nguồn thải khác 

vào, vì vậy theo quy định tại Điều 8 Thông tƣ số 76/2017/TT-BTNMT ngày 

29/12/2017 thì trong trƣờng hợp này áp dụng phƣơng pháp đánh giá gián tiếp để 

đánh giá khả năng tiếp nhận nƣớc thải đối với  5 thông số chính: TSS, BOD5, 

COD, NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, Coliform. 

* Đánh giá khả năng tiếp nhận nước thải: Công thức tính toán khả năng 

tiếp nhận tải lƣợng ô nhiễm đối với từng chất ô nhiễm: 

Ltn = (Ltđ – Lnn – Lt) x Fs 

Trong đó: 

+ Ltn (kg/ngày): là khả năng tiếp nhận nƣớc thải, sức chịu tải với từng thông số ô 

nhiễm; 

+ Ltđ (kg/ngày):là tải lƣợng ô nhiễm tối đa của nguồn nƣớc đối với chất ô nhiễm 

đang xem xét; 

+ Lnn (kg/ngày):là tải lƣợng thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn nƣớc; 

+ Lt (kg/ngày): là tải lƣợng chất ô nhiễm trong nguồn thải. 

+ Fs: Hệ số an toàn, lấy Fs = 0,4.  

* Xác định tải lượng tối đa của thông số chất lượng nước mặt theo Điều 10, 

Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT: 

Tải lƣợng tối đa chất ô nhiễm mà nguồn thải có thể tiếp nhận đối với một 

chất ô nhiễm cụ thể đƣợc tính theo công thức sau: 

Ltđ = Cqc x QS x 86,4 

Trong đó: 

+ Ltđ (kg/ngày):là tải lƣợng ô nhiễm tối đa của thông số nƣớc mặt; 

+ Qs (m
3
/s): là lƣu lƣợng dòng chảy, đánh giá (tại thời điểm thực hiện báo 

cáo, lƣu lƣợng dòng chảy là 0,05 m
3
/s); 

+ Cqc (mg/l) là giá trị giới hạn nồng độ chất ô nhiễm tối đa theo quy chuẩn kỹ 

thuật về chất lƣợng nƣớc mặt. Lấy theo giá trị của QCVN 08-MT:2015/BTNMT đối 

với nƣớc nguồn tiếp nhận là mƣơng thoát nƣớc của khu vực (giá trị cột các nơi 

khác).  

+ 86,4: là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (đƣợc chuyển từ đơn vị tính 

là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày.  

* Xác định tải lượng của thông số chất lượng nước hiện có trong nguồn 

nước Điều 10, Thông tư số 76/2017/TT-BTNMT: 

Tải lƣợng ô nhiễm có sẵn trong nguồn tiếp nhận đối với từng chất ô nhiễm 
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đƣợc tính toán theo công thức sau: 

Lnn = Qs x Cnn x 86,4 

Trong đó: 

+ Lnn (kg/ngày): là tải lƣợng thông số chất lƣợng nƣớc hiện có trong nguồn 

nƣớc; 

+ Qs (m
3
/s): là lƣu lƣợng dòng chảy ở đoạn đánh giá 

+ Cnn (mg/l): là giá trị nồng độ cực đại của nguồn tiếp nhận 

+ 86,4: là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (đƣợc chuyển từ đơn vị tính 

là mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày).  

* Xác định tải lượng thông số ô nhiễm có trong nguồn nước thải Điều 10, 

Thông tư 76/2017/TT-BTNMT: 

Tải lƣợng của một chất ô nhiễm cụ thể từ nguồn xả thải đƣa vào nguồn nƣớc 

tiếp nhận đƣợc tính theo công thức: 

Lt = Qt x Ct x 86,4 

Trong đó: 

Lt (kg/ngày): là tải lƣợng chất ô nhiễm trong nguồn thải; 

Qt (m
3
/s): là lƣu lƣợng lớn nhất của nguồn nƣớc xả vào nguồn nƣớc tiếp 

nhận; 

Ct (mg/l): kết quả phân tích thông số ô nhiễm; 

86,4: là hệ số chuyển đổi đơn vị thứ nguyên (đƣợc chuyển từ đơn vị tính là 

mg/l, m
3
/s thành đơn vị tính là kg/ngày.  

Bảng 2. 1. Khả năng tiếp nhận của đối với từng chỉ tiêu 

T

T 
Thông số 

Đơn 

vị 
Ct Cnn Cqc 

Qt 

(m
3
/s) 

Qs 

(m
3
/s) 

Ltd Lnn Lt Ltn 

1 TSS mg/l 24 20 50 0,0023 0,05 216 86,4 4,77 49,93 

2 NH4
+
 mg/l 6,56 0,3 0,9 0,0023 0,05 3,888 1,296 1,30 0,52 

3 PO4
3-

 mg/l 5,63 0,1 0,3 0,0023 0,05 1,296 0,432 1,12 -0,1 

4 BOD5 mg/l 24 50 100 0,0023 0,05 432 216 4,77 84,49 

5 NO3
-
 mg/l 9,11 30 50 0,0023 0,05 216 129,6 1,81 33,84 

6 Coliform 
MPN/ 

100ml 
3900 3000 5000 0,0023 0,05 21600 12960 775,01 3146 

 

 

 Kết luận:  

Do đặc thù công tác khám chữa bệnh của bệnh viện nên tính chất nƣớc thải 

của dự án chủ yếu là nƣớc thải sinh hoạt từ hoạt động của cán bộ công nhân viên, 

y bác sỹ và bệnh nhân điều trị, nƣớc thải y tế từ quá trình khám, chữa bệnh bao 

gồm dòng thải từ các khu xét nghiệm và rửa dụng cụ y tế, phòng cấp cứu có chứa 

dầu mỡ, chất rắn lơ lửng, chất hữu cơ, các chất dinh dƣỡng (N,P) các hóa chất 

mang tính dƣợc liệu, các hóa chất độc và đặc biệt là chứa số lƣợng rất lớn vi khuẩn 
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gây bệnh nếu không đƣợc thu gom xử lý đảm bảo đạt quy chuẩn sẽ ảnh hƣởng đến 

chất lƣợng nguồn nƣớc tiếp nhận, làm gia tăng áp lực lên hệ thống xử lý nƣớc thải 

tập trung của thành phố Việt Trì. Song nhận biết đƣợc những tác động trên, trong 

quá trình hoạt động, công ty đã đầu tƣ hệ thống thu gom và xử lý nƣớc thải sinh 

hoạt của bệnh viện đảm bảo đạt (mức B) theo QCVN 28:2010/BTNMT: Quy 

chuẩn kỹ thuật quốc gia về nƣớc thải y tế. Vì vậy, theo kết quả tính toán, nƣớc mặt 

tại mƣơng thoát nƣớc chung của thành phố Việt Trì tiếp nhận nƣớc thải của bệnh 

viện vẫn còn khả năng tiếp nhận nƣớc thải của bệnh viện khi đƣa bệnh viện vào 

hoạt động. 

2.2.2. Sự phù hợp của dự án đầu tư đối với khả năng chịu tải của môi 

trường tiếp nhận khí thải: 

 Do đặc thù hoạt động của bệnh viện đa khoa Việt Đức là khám chữa bệnh 

đa khoa nên không có nguồn phát thải khí thải. Môi trƣờng không khí khu vực chỉ 

bị tác động bởi khí thải từ các phƣơng tiện ô tô, xe máy của CBCNV và ngƣời nhà 

bệnh nhân ra vào khám chữa bệnh, hoạt động nấu ăn (không đáng kể); mùi hôi từ 

khu vực xử lý nƣớc thải tập trung; tiếng ồn từ các phƣơng tiện giao thông. Tuy 

nhiên, lƣợng khí thải phát sinh từ các hoạt động này không nhiều, dễ khuyếch tán 

vào không khí, mặt khác bệnh viện cũng đã thực hiện các biện pháp giảm thiểu 

ngay tại nguồn và thực hiện đảm bảo các điều kiện vi khí hậu trong toàn bộ khuôn 

viên của bệnh viện nên khả năng tác động đến môi trƣờng không lớn. Ngoài ra, 

qua tham khảo kết quả của Dự án “Thực hiện lưới quan trắc, phân tích, cảnh báo 

ô nhiễm môi trường hàng năm trên địa bàn tỉnh Phú Thọ”cho thấy môi trƣờng 

không khí khu vực xung quanh dự án chƣa vƣợt GHCP. Vì vậy, khả năng chịu tải 

môi trƣờng không khí khu vực hoàn toàn có thể đáp ứng đƣợc các hoạt động của 

bệnh viện. 
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CHƢƠNG III 

KẾT QUẢ HOÀN THÀNH CÁC CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP  

BẢO VỆ MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ  
 

1. CÔNG TRÌNH, BIỆN PHÁP THOÁT NƢỚC MƢA, THU GOM VÀ XỬ LÝ 

NƢỚC THẢI 

1.1. Thu gom, thoát nƣớc mƣa 

- Nƣớc mƣa phát sinh từ mái của các khối nhà (khu nhà 9 tầng, nhà khoa 

dinh dƣỡng,...) của bệnh viện đƣợc thu gom riêng theo các đƣờng ống nhựa 

UPVC D90, D110, D140, D160, D200 chạy từ mái xuống tầng 1. Tại tầng 1, 

nƣớc mƣa đƣợc đấu nối vào rãnh thoát nƣớc ngoài nhà có kích thƣớc 

B500xH700 và rãnh B600xH800. Rãnh thoát nƣớc mƣa có đáy đổ bê tông đá 

1x2 mác 150, lòng trong láng vữa xi măng 75, dày 20mm, độ dốc thiết kế trung 

bình từ 0,5% - 1% tùy theo địa hình. 

Tại đầu các ống thu của các khối nhà có bố trí quả cầu chắn rác để ngăn 

không cho rác chui vào ống, làm tắc đƣờng ống. 

- Dọc hệ thống thoát nƣớc mƣa ngoài nhà có bố trí 20 hố ga, đáy đổ bê 

tông lót đá 4x6 mác 100, bê tông đáy đá 1x2 mác 250, tƣờng xây gạch chỉ 220 

mác 75, trong trát vữa xi măng dày 2cm. Hố ga để lắng cặn và đảm bảo thoát 

nƣớc tối ƣu cho bệnh viện. 

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa tại bệnh viện đƣợc thiết kế và tính toán độ dốc 

hợp lý, đảm bảo đƣợc khả năng thoát nƣớc cho toàn bộ mái và mặt bằng ngay cả 

khi có mƣa lớn, kéo dài.  

- Hệ thống thoát nƣớc mƣa đƣợc thiết kế hoàn toàn riêng biệt với nƣớc 

thải sinh hoạt, nƣớc mƣa thu về các cống thoát nƣớc mƣa của bệnh viện nằm 

trên khu vực giao thông nội bộ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.1. Hệ thống thu gom nƣớc mƣa của bệnh viện 

Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực 

20 hố ga lắng cặn 

Nƣớc mƣa trên mái Nƣớc mƣa chảy tràn 

Rãnh thoát nƣớc 

B500xH700 và 

B600xH800 

UPVC   D90,D110                               

              D140, D160, D200 
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Các hạng mục công trình thu gom nƣớc mƣa nhƣ sau: 

Bảng 3. 1. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của hệ thống thoát nƣớc mƣa 

TT Hạng mục Vật liệu Kích thƣớc 

1 

Đƣờng ống thoát nƣớc mƣa tại 

các toà nhà 

UPVC 

D = 90mm, L = 111,7m 

D = 110mm, L = 297,6 m 

D = 140mm, L = 37,2m 

D = 160mm, L = 74,4m 

D = 200 mm, L = 75 m 

2 

Rãnh thoát nƣớc mƣa chảy tràn 

BTCT 

LxBxH = 0,5x0,7x 908 m 

LxBxH = 0,6x0,8x1.509m 

i= 0,1% đến 0,25% 

3 
Hố ga lắng cặn 

BTCT 
20 hố ga 

LxBxH=1,14x1,14x1m 

* Điểm xả nước mưa: 

- Nƣớc mƣa chảy tràn trên mặt bằng bệnh viện đƣợc thu gom bằng hệ 

thống rãnh thoát nƣớc mƣa thiết kế theo nguyên tắc tự chảy sau đó chảy vào 

mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực tại vị trí có tọa độ X: 2361999; Y: 565345 

(tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 104
0
45 múi chiếu 3

0
). 

Định kỳ 6 tháng/lần tiến hành kiểm tra, nạo vét hệ thống mƣơng dẫn nƣớc 

thải, thực hiện tốt công tác vệ sinh công cộng để giảm bớt nồng độ các chất bẩn 

trong nƣớc mƣa. 

  
Hình 3. 2. Hệ thống thu gom thoát nƣớc mƣa của bệnh viện 

1.2. Thu gom, thoát nƣớc thải: 

a. Nước thải sinh hoạt: 

- Tại thời điểm lập báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng, bệnh viện 

đã tuyển dụng 260 cán bộ nhân viên, bác sỹ, y tá, điều dƣỡng,… đủ để vận hành 

bộ máy hành chính và hoạt động của bệnh viện. 

Nƣớc thải từ các công trình nhà vệ sinh sẽ đƣợc thu gom xử lý sơ bộ bằng 

06 bể tự hoại 3 ngăn có tổng dung tích 122 m
3 

bố trí ngầm dƣới chân công trình 

nhà vệ sinh trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của bệnh viện. 
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Bể đƣợc xây ngầm dƣới nền có nắp đan BTCT, lớp bê tông lót móng dày 

100mm, vữa xi măng mác #50, dày 150mm, thành xây gạch đặc 75#, thành láng 

vữa xi măng chống thấm 50#, trát vữa xi măng 75# dày 1,5cm. 

- Nƣớc thải từ nhà khoa dinh dƣỡng sẽ đƣợc thu gom vào 01 bể tách dầu 

mỡ có dung tích là 14,67 m
3
 để lắng, tách dầu mỡ trƣớc khi dẫn về hệ thống xử 

lý nƣớc thải tập trung của bệnh viện. 

- Nƣớc thải sau khi xử lý qua HTXL công suất 200 m
3
/ngày.đêm đạt cột B 

theo QCVN 28:2010/BTNMT sau đó thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu 

vực đƣợc bằng đƣờng ống thoát nƣớc thải HDPE DN60 có chiều dài 120m, độ 

dốc 0,1%. 

Các hạng mục công trình thu gom nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3. 2. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của công trình thu gom nƣớc thải 

TT Hạng mục Vật 

liệu 

Kích thƣớc 

1 

Đƣờng ống thu nƣớc thải từ bể tự hoại về 

trạm xử lý nƣớc thải tập trung 
UPVC 

D=110 mm, L= 53m 

D=140 mm, L=480m 

D=160 mm, L= 9m 

i= 0,15 % 

2 

Đƣờng ống thu nƣớc thải từ nhà dinh 

dƣỡng vào đƣờng ống thoát nƣớc tổng 

(cùng với đƣờng ống thoát nƣớc sinh 

hoạt tự hoại) 

UPVC 

D = 110 mm, L= 17m 

i= 0,5 % 

3 Hố ga thu gom nƣớc thải BTCT LxBxH=1,14x1,14x2,77m 

4 

Đƣờng ống thoát nƣớc thải sau HTXL xử 

lý UPVC 

D= 60mm 

i= 0,15 % 

L=120 m 

b. Nước thải y tế 

Nƣớc thải y tế từ hoạt động khám chữa bệnh đƣợc thu gom xử lý sơ bộ 

bằng 01 hệ thống tiền xử lý. 

Hệ thống tiền xử lý xử lý nƣớc thải phòng mổ, nha khoa, sản khoa, và một 

số phòng đặc biệt. Nƣớc thải tại các phòng mổ, nha khoa, sản khoa thƣờng lẫn 

máu của bệnh nhân và một số bệnh phẩm. Phƣơng pháp xử lý sơ bộ nƣớc thải 

này là dung phƣơng pháp ủ vi sinh kỵ khí tƣơng tự với bể tự hoại. Máu của bệnh 

nhân và các bệnh phẩm qua quá trình xử lý vi sinh kỵ khí sẽ phân hủy thành các 

chất ô nhiễm đơn giản trƣớc khi đƣa vào hệ thống xử lý nƣớc thải của bệnh viện. 

Các hạng mục công trình thu gom nƣớc thải nhƣ sau: 

Bảng 3. 3. Tổng hợp các thông số kỹ thuật của công trình thu gom nƣớc thải 

(trang bên) 
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TT Hạng mục Vật 

liệu 

Kích thƣớc 

1 
Đƣờng ống thu nƣớc thải y tế từ khu vực 

phát sinh về hệ thống tiền xử lý 
UPVC 

D=90 mm, L= 87m 

i= 0,15 % 

2 
Đƣờng ống dẫn từ hệ thống tiền xử lý 

dẫn về HTXL nƣớc thải tập trung 
UPVC 

D = 200 mm, L= 354m 

i= 0,3 % 

3 
Hố ga  

BTCT 
11 hố ga 

LxBxH=1,14x1,14x2,77m 

4 

Đƣờng ống thoát nƣớc thải sau HTXL xử 

lý UPVC 

D= 60mm 

i= 0,15 % 

L=120 m 

* Điểm xả nước thải sau xử lý: 

- Nƣớc thải của bệnh viện sau khi xử lý qua HTXL nƣớc thải tập trung 

công suất 200 m
3
/ngày.đêm sẽ đƣợc thoát ra mƣơng thoát nƣớc chung của khu 

vực tại vị trí có tọa độ X: 2362074, Y: 565304 (tọa độ VN2000, kinh tuyến trục 

104
0
45 múi chiếu 3

0
) đƣợc thể hiện trên bản vẽ tổng mặt bằng thoát nƣớc thải 

(đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

* Sơ đồ thu gom, xử lý nước thải của bệnh viện như sau: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.3. Sơ đồ thu gom nƣớc thải tại bệnh viện 
 

1.3. Xử lý nƣớc thải: 

1.3.1. Bể tự hoại: 

Trên tổng mặt bằng bệnh viện đã xây dựng 06 bể tự hoại có tổng thể tích 

là 122 m
3
 cụ thể:  

- Đơn vị thiết kế thi công, xây dựng: Công ty cổ phần Cơ điện và Xây 

dựng Phú Thọ. 

Nƣớc thải 

nhà dinh 

dƣỡng 

Nƣớc thải 

nhà vệ sinh 

1 bể tách mỡ 

thể tích 14,67 

m
3
 

06 bể tự hoại, 

tổng thể tích 

122 m
3
 

HTXL nƣớc 

thải 200 

m
3
/ngày.đêm 

Mƣơng thoát 

nƣớc chung 

của khu vực 

 

 

UPVC 
 

D140 

UPVC 
 

D315 

UPVC 

 

D110 

UPVC 

 

D110 

UPVC 

D110 
 

D140 

D160 

Nƣớc thải 

 y tế 

01 bể tiền 

xử lý 

UPVC 

 

D90 

UPVC 
 

D200 
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- Chức năng công trình: Thu gom, xử lý sơ bộ nƣớc thải sinh hoạt từ các 

xí, tiểu nhà vệ sinh. 

- Quy mô, kích thƣớc các bể tự hoại nhƣ sau: 

Bảng 3. 4. Các thông số kỹ thuật của bể tự hoại  

STT Khu vực Số lƣợng Kích thƣớc (mm) Thể tích (m
3
) 

1 Tòa nhà 9 tầng 02 5.000x3.000x2.300 34,5 

2 
Nhà tƣ vấn sức khỏe 

cộng đồng 1 
01 4.000x1.500x2.300 13,8 

3 
Nhà khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn 
01 4.000x1.500x2.300 13,8 

4 
Nhà tƣ vấn sức khỏe 

cộng đồng 2 
01 3.400x1.800x1.850 11,3 

5 
Nhà tƣ vấn sức khỏe 

cộng đồng 2 
01 3.560x2.560x1.550 14,1 

Tổng 6  122 

- Công nghệ, quy trình vận hành: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hình 3.4. Sơ đồ cấu tạo bể tự hoại 3 ngăn có ngăn lọc 

- Nguyên lý hoạt động: 

Nƣớc thải đƣợc thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nƣớc thải rồi chảy 

sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dƣới sự hoạt động của vi 

sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2, … khí thải 

đƣợc thoát ra ngoài theo đƣờng ống dẫn khí. Hỗn hợp nƣớc thải đƣợc dẫn qua 

ngăn lắng thứ cấp, phần nƣớc trong đƣợc dẫn ra ngoài. Phần bùn đƣợc giữ lại 

trong các ngăn lắng, định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng. 

Phƣơng pháp sinh học yếm khí là thực hiện quá trình oxy hoá nhờ các 

enzym của vi sinh vật yếm khí. Các vi sinh vật yếm khí sẽ sử dụng các chất hữu 

cơ, một số chất vô cơ có trong nƣớc thải trong điều kiện không có oxy để phát 

triển sinh khối. Số lƣợng sinh khối sẽ tăng lên và bám dính lại với nhau thành 

 
NGĂN 1 NGĂN 2 NGĂN 3 

 

Nƣớc thải  

sinh hoạt 

 

 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                  Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng          64 
       Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

các khối có trọng lƣợng và thể tích tăng dần. 

Bể tự hoại là công trình đồng thời làm 2 chức năng: lắng và phân huỷ cặn 

lắng. Cặn lắng giữ lại trong bể từ 3-6 tháng, dƣới ảnh hƣởng của các vi sinh vật 

kỵ khí, các chất hữu cơ bị phân huỷ, một phần tạo thành các chất khí và một 

phần tạo thành các chất vô cơ hòa tan.  

- Kết cấu của bể tự hoại: 

+ Thành bể xây bằng gạch đặc M75 (gạch có cấp độ bền B5), độ dày 

200mm,trát vữa xi măng cát vàng M75, dày 20mm. 

+ Đáy bể đổ bằng tấm đan bê tông cốt thép mác 200, độ dày là 300mm. 

+ Nắp bể đổ tấm đan bê tông cốt thép mác 200, độ dày là 200mm. 

1.3.2. Bể tách dầu mỡ: 

Tại khu nhà dinh dƣỡng công ty bố trí 1 bể tách dầu mỡ dung tích 14,67 

m
3
 cụ thể:  

- Đơn vị thiết kế thi công, xây dựng: Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và 

phát triển kỹ thuật hạ tầng Tân Thành Phát. 

- Chức năng công trình: Thu gom, xử lý sơ bộ nƣớc thải từ khu vực bếp 

nhà dinh dƣỡng. 

- Quy mô, kích thƣớc các bể: 

Bảng 3. 5. Các thông số kỹ thuật của bể tách mỡ nhà bếp 

TT Khu vực Số lƣợng Kích thƣớc (mm) Thể tích (m
3
) 

1 Nhà dinh dƣỡng 01 5.000x1.500x2.000 14,67 m
3
 

- Quy trình, công nghệ vận hành: 

 

- Nguyên lý hoạt động của thiết bị tách mỡ 2 ngăn:  

+ Ngăn thứ 1: Lọc rác và mỡ có kích thƣớc lớn Tại đây, rác thải và dầu 

mỡ có kích thƣớc lớn đƣợc giữ lại giỏ lọc. Ngăn thứ 1 ngoài chức năng thu rác, 

còn có chức năng điều hòa dòng chảy, tránh gây tắc nghẽn đƣờng ống.  
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+ Ngăn thứ 2: Tách mỡ, Bẫy mỡ Thực hiện chức năng tách dầu mỡ. Do 

lƣu lƣợng đã đƣợc ổn định nhờ ngăn thứ nhất. Ngăn thứ 2 này đƣợc thiết kế để 

hạn chế sự xáo trộn của dòng nƣớc, qua đó mỡ nổi lên bề mặt của ngăn, nƣớc 

thải còn lại tiếp tục chảy qua ngăn tiếp theo. Mỡ nổi lên đƣợc vớt ra ngoài tại 

ngăn này. Tại đây thƣờng đƣợc thiết kế vách để hƣớng dòng tách mỡ và nƣớc 

thành 2 phần riêng biệt. Nƣớc sau đó đƣợc đấu nối ra đƣờng ống thoát nƣớc dẫn 

về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của bệnh viện. 

- Kết cấu của bể tách dầu mỡ: 

+ Vật liệu inox 304 

+ Thời gian vớt váng mỡ: 3-4 tuần/lần 

+ Loại bể đặt chìm chống mùi. 

1.3.3. Hệ thống tiền xử lý nước thải y tế: 

Bệnh viện đã xây dựng 01 bể tiền xử lý nƣớc thải của khối nhà 9 tầng cụ 

thể:  

- Đơn vị thiết kế thi công, xây dựng: Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và 

phát triển kỹ thuật hạ tầng Tân Thành Phát. 

- Chức năng công trình: Thu gom, xử lý sơ bộ nƣớc thải từ các phòng mổ, 

phòng thí nghiệm,... thƣờng lẫn máu của bệnh nhân và một số bệnh phẩm. 

- Quy mô, kích thƣớc bể tiền xử lý nhƣ sau: 

Bảng 3. 6. Các thông số kỹ thuật của bể tiền xử lý  

STT Khu vực Số lƣợng Kích thƣớc (mm) Thể tích (m
3
) 

1 Tòa nhà 9 tầng 01 5.000x1500x2000 14,34 

Tổng 1  14,34 

- Công nghệ, quy trình vận hành: 

 
Hình 3.5. Mặt bằng cấu tạo bể tiền xử lý nƣớc thải 

- Nguyên lý hoạt động: 

Nƣớc thải đƣợc thu gom vào ngăn lắng sơ cấp tiếp nhận nƣớc thải rồi chảy 

sang ngăn phân huỷ yếm khí. Ở ngăn phân huỷ yếm khí, dƣới sự hoạt động của vi 

sinh vật kỵ khí, lên men các chất ô nhiễm tạo thành khí CH4, CO2,… khí thải 

đƣợc thoát ra ngoài theo đƣờng ống dẫn khí. Hỗn hợp nƣớc thải đƣợc dẫn qua 
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ngăn lắng thứ cấp, phần nƣớc trong đƣợc dẫn ra ngoài. Phần bùn đƣợc giữ lại 

trong các ngăn lắng, định kỳ thực hiện việc nạo vét, hút bùn trong các ngăn lắng. 

Phƣơng pháp sinh học yếm khí là thực hiện quá trình oxy hoá nhờ các 

enzym của vi sinh vật yếm khí. Các vi sinh vật yếm khí sẽ sử dụng các chất hữu 

cơ, một số chất vô cơ có trong nƣớc thải trong điều kiện không có oxy để phát 

triển sinh khối. Số lƣợng sinh khối sẽ tăng lên và bám dính lại với nhau thành 

các khối có trọng lƣợng và thể tích tăng dần. 

- Kết cấu của bể tiền xử lý nƣớc thải: 

+ Vật liệu: Composite 

+ Bao gồm: 2 ngăn phản ứng + 1 ngăn lắng. 

1.3.4. Hệ thống xử lý nước thải tập trung: 

Công ty đã xây dựng 01 hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung để xử lý toàn 

bộ nƣớc thải sinh hoạt và y tế của bệnh viện khi đi vào hoạt động có công suất 

200 m
3
/ngày.đêm cụ thể:  

- Đơn vị thiết kế thi công, xây dựng: Công ty cổ phần đầu tƣ xây dựng và 

phát triển kỹ thuật hạ tầng Tân Thành Phát 

- Chức năng công trình: Thu gom, xử lý toàn bộ nƣớc thải sinh hoạt, nƣớc 

thải y tế của bệnh viện. 

- Quy mô xây dựng: Xây nửa nổi nửa chìm với diện tích 61,2 m
2
. 

- Công suất trạm xử lý: 200 m
3

/ngày. đêm 

- Công nghệ xử lý: sử dụng công nghệ vi sinh (MBBR) kết hợp lắng, lọc, 

khử trùng. 

- Quy trình công nghệ: 

(trang bên)
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Hình 3. 6. Sơ đồ quy trình xử lý nƣớc thải của Bệnh viện 

* Thuyết minh công nghệ: 

Nƣớc thải từ phát sinh từ các xí bệt của các khu nhà vệ sinh sau khi xử lý 

sơ bộ qua bể tự hoại, nƣớc thải tại khu vực khám chữa bệnh, điều trị, giặt là sẽ 

đƣợc thu gom theo hệ thống đƣờng ống thu gom nƣớc thải của bệnh viện để dẫn 

về hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung. Riêng đối với các nguồn thải từ các bếp 

ăn sẽ đƣợc tách dầu mỡ tại nguồn trƣớc khi dẫn về hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung của bệnh viện. 

1. Bể gom: 

Nƣớc thải thu gom từ nhiều nguồn sẽ chảy về bể gom. Nƣớc thải đƣợc 

tách rác bằng rọ chắn rác, 02 bơm nƣớc thải đƣợc bố trí để bơm nƣớc sang bể 

điều hòa. 

2. Bể điều hòa: 

Bể điều hòa có chức năng điều tiết lƣu lƣợng xử lý và ổn định nồng độ 

NƢỚC THẢI 

ĐẦU VÀO 

BỂ GOM 

BỂ ĐIỀU HÒA 

BỂ ANOXIC 

BỂ NITRAT 

BỂ LẮNG 

NƢỚC THẢI ĐẦU RA  
ĐẠT QCVN 28:2010/BTNMT, CỘT B 

BỂ KHỬ TRÙNG 

BƠM 
MÁY THỔI 

KHÍ 

ĐỘNG CƠ 

KHUẤY 

MÁY THỔI 

KHÍ 
BƠM 

BƠM 

HÓA CHẤT 

KHỬ TRÙNG 

BƠM 

BỂ BÙN 

BỂ MBBR 
MÁY THỔI 

KHÍ 
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các chất ô nhiễm, ngoài ra trong bể điều hòa có lắp đặt hệ thống cấp khí đáy bể 

hoạt động gián đoạn để tránh quá trình phát sinh mùi và xử lý sơ bộ, ngoài ra 

trong bể còn bố trí 02 bơm nƣớc thải đặt chìm hoạt động luân phiên. 

3. Bể Anoxic: 

Sau khi qua bể điều hòa nƣớc thải đƣợc bơm sang bể thiếu khí. Trong bể 

thiếu khí trong điều kiện thiếu khí hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển xử lý N và P 

thông qua quá trình Nitrat hóa và Photphoril. Để quá trình Nitrat hóa và 

Photphoril hóa diễn ra thuận lợi, tại bể thiếu khí bố trí máy khuấy chìm với tốc 

độ khuấy phù hợp. Máy khuấy có chức năng khuấy trộn dòng nƣớc tạo ra môi 

trƣờng thiếu oxi cho hệ vi sinh vật thiếu khí phát triển. Có bổ sung giá thể sinh 

vật giúp tăng hiệu quả xử lý và giảm thể tích xây dựng bể. 

 Quá trình Nitrat hóa xảy ra như sau: 

Hai chủng loại vi khuẩn chính tham gia vào quá trình này là 

Nitrosomonas và Nitrobacter. Trong môi trƣờng thiếu Oxi, các loại vi khuẩn này 

sẽ khử Nitrat Denitrificans sẽ tách oxi của Nitrat (NO3
-
) và Nitrit (NO2

-
) theo 

chuỗi chuyển hóa nhƣ sau:  

NO3
-
  →  NO2

-
  →  N2O  →  N2↑ 

Khí Nitơ phân tử N2 tạo thành sẽ thoát khỏi nƣớc và ra ngoài. Nhƣ vậy là 

Nito đã đƣợc xử lý. 

 Quá trình Photphorit hóa: 

Chủng loại vi khuẩn tham gia vào quá trình này là Acinetobacter. Các hợp 

chất hữu cơ chứa photpho sẽ đƣợc hệ vi khuẩn Acinetobacter chuyển hóa thành 

các hợp chất mới không chứa photpho và các hợp chất có chứa photpho nhƣng 

dễ phân hủy đối với chủng loại vi khuẩn hiếu khí. 

4. Bể MBBR: 

Sau khi trải qua giai đoạn xử lý ở bể Anoxic, nƣớc thải sẽ đƣợc tiến hành xử 

lý bằng phƣơng pháp sinh học tiếp theo tại bể sinh học hiếu khí tại bể MBBR và bể 

Nitrat hóa. Bể MBBR xử lý BOD5, COD sử dụng giá thể lơ lửng MBBR, các vi 

khuẩn hiếu khí sẽ dính bám trên giá thể lơ lửng MBBR và phân hủy các chất hữu 

cơ (chủ yếu là các chất hữu cơ hòa tan) BOD5, COD. Oxy đƣợc cung cấp vào bể 

nhằm tạo điều kiện cho quá trình phân hủy sinh học các hợp chất hữu cơ. Sau khi 

tiến hành quá trình xử lý sinh học, phần lớn các chất hữu cơ (COD, BOD5) có trong 

nƣớc thải đƣợc loại bỏ. Nƣớc thải tiếp tục chảy sang bể nitrat hóa. 

5. Bể Nitrat hóa: 

Trong bể nitrat hóa phản ứng nitrat hóa xảy ra để xử lý Nitơ từ dạng 

NH4
+
thành NO3

-
: 

                      NH4
+
 + 2O2 → NO3

- 
+ 2H

+
 + H2O 
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Bơm chìm nƣớc thải đƣợc bố trí để bơm hồi lƣu nƣớc thải chứa Nitrat về 

bể Anoxic để xử lý Nitơ.  

6. Bể lắng: 

Hỗn hợp bùn hoạt tính/nƣớc trong bể nitrat hóa tự chảy về bể lắng qua 

đƣờng ống thu nƣớc vào ống lắng trung tâm. Ống lắng trung tâm có dạng trụ 

tròn và có nón tản dòng nhằm làm tăng hiệu suất lắng bùn, phần dƣới có đáy dốc 

tạo độ nghiêng tăng cƣờng khả năng lắng và thu gom của bùn mà không cần hệ 

thống gom và gạt bùn. Bùn lắng xuống đáy đƣợc bơm bùn, bơm định kỳ tới bể 

chứa bùn và bể phốt. Do có tỷ trọng lớn nên bùn hoạt tính sẽ lắng xuống đáy bể, 

nƣớc trong đƣợc thu qua máng thu nƣớc tới thiết bị xử lý tiếp theo. 

7. Bể khử trùng: 

Nƣớc thải sau khi qua bể lắng, tiếp tục tự chảy vào công trình cuối cùng, 

tiếp xúc chlorine. Chlorine, chất oxy hóa mạnh thƣờng đƣợc sử dụng rộng rãi 

trong quá trình khử trùng nƣớc thải. Ngoài mục đích khử trùng, chlorine còn có 

thể sử dụng để giảm mùi trong nƣớc thải trƣớc khi xả ra nguồn tiếp nhận. 

- Thông số kỹ thuật của HTXL nước thải: 

Bảng 3. 7. Thông số kỹ thuật của hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT 
Tên các hạng 

mục 
Thông số và kết cấu xây dựng 

Số 

lƣợng 

1 
Bể gom nƣớc 

thải 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 1500x1000x3850mm 

- Thể tích: 5,78 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

2 
Bể điều hòa  

nƣớc thải 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 2500x5600x3850mm 

- Dung tích: 53,9 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

3 
Bể thiếu khí 

(anoxic) 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 4200x1500x3850mm 

- Dung tích: 24,26m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

4 
Bể hiếu khí 

MBBR 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 4200x1000x3850mm 

- Dung tích: 16,17 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

5 Bể nitrat hóa 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 4200x2700x3850mm 

- Dung tích: 43,66 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

6 Bể lắng 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 2700x2700x3850mm 

- Dung tích: 28,07 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

7 Bể khử trùng 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 800x2700x3850mm 

- Dung tích: 8,3 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 
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8 Bể chứa bùn 

- Kích thƣớc bể: LxBxH = 1700x2700x3850mm 

- Dung tích: 17,67 m
3   

- Vật liệu: tƣờng gạch, chống thấm 

01 

9 Nhà điều hành - Diện tích xây dƣ̣ng: 17,4 m
2
 01 

Bảng 3. 8. Danh mục các thiết bị lắp đặt cho hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT HẠNG MỤC THÔNG SỐ KỸ THUẬT 
ĐƠN 

VỊ  

SỐ 

LƢỢNG 

 XUẤT 

XỨ 

I BỂ GOM   

1 Rọ chắn rác tinh 

Rọ chắn rác 

- Vật liệu: inox 304 

- Kích thƣớc:300x300x300mm 

- Khe hở: 6mm 

- Bao gồm: Giá đỡ, xích inox 

304 

Cái 1 
Việt 

Nam 

2 Bơm chìm bể gom 

Bơm chìm nƣớc thải chuyên 

dụng 

 - Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 

kW/1P/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP68/Class E 

Bộ 2 Đài Loan 

3 
Hệ thống kiểm 

soát mực nƣớc 

Phao báo mức 

Dùng cho nƣớc thải, dây cáp 

dài 5m 

Đặc tính kỹ thuật:  

-  Loại: Phao quả (phao nổi);   

-  Cấp độ bảo vệ: IP68  

-  Nhiệt độ vận hành: 0
o
C-50

o
C  

-  Nhiệt độ bể chứa: từ 10
o
C -

60
o
C  

Vật liệu: polypropylene  

Cái 1 Italy 

II BỂ ĐIỀU HÕA   

1 
Bơm chìm bể điều 

hòa 

Bơm chìm nƣớc thải chuyên 

dụng 

 - Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 

kW/1P/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP68/Class E 

Bộ 2 Đài Loan 

2 
Hệ thống kiểm 

soát mực nƣớc 

Phao báo mức 

Dùng cho nƣớc thải, dây cáp 

dài 5m 

Đặc tính kỹ thuật:  

Cái 1 Italy 
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-  Loại: Phao quả (phao nổi);   

-  Cấp độ bảo vệ: IP68  

-  Nhiệt độ vận hành: 0
o
C-50

o
C  

-  Nhiệt độ bể chứa: từ 10
o
C -

60
o
C  

Vật liệu: polypropylene  

3 
Hệ thống phân 

phối khí 

Hệ thống phân phối khí thô: 

- Vật liệu:  Ống uPVC đục lỗ 

kích thƣớc lỗ: Ф4 – Ф6 

Số lƣợng: tùy theo độ cần thiết 

của bể 

Hệ 1 
Việt 

Nam 

III BỂ ANOXIC   

1 
Hệ thống phân 

phối khí 

Hệ thống phân phối khí thô: 

- Vật liệu:  Ống uPVC đục lỗ 

kích thƣớc lỗ: Ф4 – Ф6 

Số lƣợng: tùy theo độ cần thiết 

của bể 

Hệ 1 
Việt 

Nam 

IV BỂ MBBR   

1 
Hệ thống phân 

phối khí 

Đĩa phân phối khí mịn: 

Hãng sản xuất: Jaeger 

Thông số làm việc: 

- Đƣờng kính đĩa: 268mm 

- Phạm vi: 218 mm 

- Lƣu lƣợng: 1,5 – 8 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng max: 10 m
3
/h 

Hệ 1 Đức 

2 
Giá thể vi sinh 

MBBR 

 - Vật liệu: HDPE màu trắng 

 - Kích thƣớc: Dxh=25x10mm 

 - Số lỗ: 19 

 - Tỷ trọng: 1m
3
 = 95kg  

 - Bề mặt riêng: 500m
2
/m

3
 

m
3
 3 

Việt 

Nam 

V BỂ NITRAT HÓA   

1 
Hệ thống phân 

phối khí 

Đĩa phân phối khí mịn: 

Hãng sản xuất: Jaeger 

Thông số làm việc: 

- Đƣờng kính đĩa: 268mm 

- Phạm vi: 218 mm 

- Lƣu lƣợng: 1,5 – 8 m
3
/h 

- Lƣu lƣợng max: 10 m
3
/h 

Hệ 1 Đức 

2 

Máy bơm chìm 

tuần hoàn bể nitrat 

hóa 

Bơm chìm nƣớc thải chuyên 

dụng 

 - Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0,37 

Cái 2 Đài Loan 
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kW/1P/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP68/Class E 

VI BỂ LẮNG   

1 
Ống lắng trung 

tâm 

Định hƣớng dòng chảy và tăng 

thời gian lắng trong bể 

- Vật liệu: inox 304 

- Kích thƣớc: 

DxH=600x2000mm 

- Bao gồm cả giá đỡ, tăng 

cứng và phụ kiện 

Cái 1 
Việt 

Nam 

2 

Máng răng cƣa thu 

nƣớc trong và tấm 

chắn bột nổi 

Vật liệu: inox 304 

- Kích thƣớc: theo kích thƣớc 

bể lắng 

Cái 1 
Việt 

Nam 

3 
Máy bơm chìm hút 

bùn bể lắng 

Bơm chìm nƣớc thải chuyên 

dụng 

 - Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0,37 

kW/1P/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP68/Class E 

Cái 1 Đài Loan 

VII BỂ KHỬ TRÙNG   

1 
Đồng hồ đo lƣu 

lƣợng đầu ra 

Đồng hồ đo lƣu lƣợng: 

Hãng sản xuất: Flowtech 

- Đồng hồ đo lƣu lƣợng dạng 

cơ 

- Kích thƣớc: DN80 

- PN 16 

- Dạng nối bích 

Cái 1 Malaysia 

2 
Bơm chìm bể khử 

trùng 

Bơm chìm nƣớc thải chuyên 

dụng 

 - Lƣu lƣợng: 9 m
3
/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0,37 

kW/1P/220V/50Hz 

- Cấp bảo vệ: IP68/Class E 

Bộ 2 Đài Loan 

3 
Hệ thống kiểm 

soát mực nƣớc 

Dùng cho nƣớc thải, dây cáp 

dài 5m 

Đặc tính kỹ thuật:  

-  Loại: Phao quả (phao nổi);   

-  Cấp độ bảo vệ: IP68  

-  Nhiệt độ vận hành: 0
o
C-50

o
C  

-  Nhiệt độ bể chứa: từ 10
o
C -

60
o
C  

Cái 1 Italy 
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Vật liệu: polypropylene 

VIII BỂ CHỨA BÙN   

IX NHÀ ĐIỀU HÀNH   

1 Bồn hóa chất 

Bồn nhựa đứng 

Hãng sản xuất: Sơn Hà 

- Vật liệu: Nhựa 

- Dung tích: 500l 

Cái 2 
Việt 

Nam 

2 
Bơm hóa chất phá 

bọt 

Bơm định lƣợng 

Hãng SX: Bluewhite 

 Thông số làm việc: 

- Lƣu lƣợng: 0 - 30 l/h. 

- Áp suất: Hmax = 2,1 bar. 

- Công suất: 45W 

- Điện áp: 1pha/220V/50Hz. 

Cái 2 Mỹ 

3 Máy thổi khí cạn 

Máy thổi khí cạn 

Hãng SX: LongTech  

-Lƣu lƣợng: 2,11 m
3
/phút 

- Cột áp: 4m 

- Động cơ TECO: 5,5 HP 

- Điện áp: 380V/3 pha/50Hz 

- Cấp bảo vệ động cơ: IP 55 

- Cấp cách điện: Class F 

Phụ kiện bao gồm: 

- Ống giảm thanh đầu đẩy, hút 

- Khớp nối mềm, puli C-King, 

dây curoa, bulong 

- Van một chiều, van an toàn 

- Đồng hồ đo áp, bệ máy 

Cái 1 Đài Loan 

4 
Hệ thống tủ điện 

điều khiển 

Tủ điện điều khiển: 

- Các thiết bị chính đều đƣợc 

xuất xứ từ các thƣơng hiệu lớn 

và phổ biến nhƣ (Schneider, 

Siemens, Novaris, Idec, Selec, 

Mikro xuất xứ EU) 

- Tủ điện đƣợc trang bị hệ 

thống điều khiển tự động 

- Điện áp: 3pha/ 400V/ 50Hz 

hoặc 220 VAC/1pha/50Hz 

hoặc 24 VDC 3A ±10% 

- Hoạt động ở hai chế độ: "Tự 

động " và "Bằng tay (thủ 

công)" 

Hệ 1 
Việt 

Nam 

5 Hệ thống cáp điện Cáp điện: theo tiêu chuẩn. Hệ 1 Việt 
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điều khiển Máng cáp theo thiết kế, Hệ 

thống dây chống nhiễm, dây 

điều khiển công nghệ, dây 

chống nƣớc, dây chống cháy… 

Máng cáp sơn tĩnh điện theo 

tiêu chuẩn, hệ giá đỡ thang 

máng cáp 

Nam 

X HỆ THỐNG ĐƢỜNG ỐNG CÔNG NGHỆ   

1 
Hệ thống đƣờng 

ống công nghệ 

- Vật liệu: inox 304, SCH5, 

Nhựa PVC Class 3 
Hệ 1 

Việt 

Nam 

 (Nguồn:Công ty Cổ phần Y khoa Việt Đức) 

- Quy trình vận hành hệ thống XLNT: 

Trƣớc khi vận hành hệ thống cần chuẩn bị hóa chất và kiểm tra toàn bộ 

Hệ thống rồi mới tiến hành vận hành: 

Quy trình vận hành hệ thống trong 1 ngày: 

8h00 – 8h05: Kiểm tra tổng thể của hệ thống xem các đèn báo hiệu và hệ 

thống hút rửa lọc  

8h05-8h30:  Vệ sinh hố gom ( kiểm tra song, vớt rác nổi trên mặt, và vệ 

sinh song chắn) 

+ Kiểm tra bơm điều hòa có hoạt động ổn định, bơm lên nƣớc không( nếu 

bơm không lên nƣớc thì tháo van 1 chiều vệ sinh và kéo bơm lên xem cánh quạt 

của bơm bị kẹt không, nếu bơm bị kẹt cánh phải lấy rác ra khỏi cánh của bơm). 

8h30-9h00: Kiểm tra máy thổi khí, van khóa máy thổi khí để đảm bảo 

máy hoạt động ổn định kiểm tra áp suất của đồng hồ đo áp (6-8 atm) 

9h00-9h30:   

+ Vệ sinh phòng pha hóa chất  

+ Cấp nƣớc sạch pha hóa chất cho hệ thống xử lý 

+ Kiểm tra điện cấp cho hệ thống motor đảm bảo tất cả các motor trong 

bồn hóa chất chạy ổn định 

9h30-10h00:  Kiểm tra thiết bị điều chỉnh lƣu lƣợng 

+ Kiểm tra tổng thể thiết bị ( Rò rỉ,..) 

+ Kiểm tra van cửa phai (kiểm tra độ đóng mở của van) 

10h00-10h30: Kiểm tra bể điều hòa 

+ Kiểm tra bơm bể điều hòa. 

+ Kiểm tra thiết bị đo mức 

+ Lấy 500 ml nƣớc của bể cho vào cốc đong kiểm tra tỉ lệ bùn (tỉ lệ bùn 

chiếm 30% thể tích nƣớc là đạt yêu cầu). 

10h30-11h00: Kiểm tra bể thiếu khí (Anoxic) 

+ Kiểm tra máy khuấy  
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+ Kiểm tra bơm định lƣợng Methanol  

+ Kiểm tra van các bơm định lƣợng  

+ Kiểm tra van bƣớm (bơm hồi lƣu, bơm bùn)  

+ Kiểm tra đầu đo pH  

+ Kiểm tra đầu đo ORP 

11h00-11h30: Kiểm tra bể hiếu khí  

+ Kiểm tra bơm và van  

+ Kiểm tra bơm định lƣợng 

+ Kiểm tra thiết bị đo mức 

+ Kiểm tra đồng hồ đo áp 

+ Kiểm tra tỉ lệ bùn lắng trong hệ thống hóa lý (múc 500ml để lắng trong 

(10-15p). 

13h30- 14h00: Kiểm tra bể lắng  

+ Kiểm tra bơm bùn  

+ Kiểm tra các van bƣớm 

+ Kiểm tra nƣớc thu đầu ra của máng thu nƣớc (nƣớc trong là đạt về độ 

màu)  

14h00-14h30: Bể khử trùng 

+ Kiểm tra bơm định lƣợng Javen  

+ Kiểm tra van cấp khí vào bể 

+ Kiểm tra nƣớc đầu ra và đồng hồ đo lƣu lƣợng 

14h30-15h30: Làm báo cáo ngày                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 Kiểm tra các thiết bị trƣớc khi vận hành 

1. Kiểm tra nguồn điện cấp cho thiết bị. 

2. Kiểm tra độ an toàn của thiết bị: loại bỏ các vật có thể làm ảnh hƣởng 

tới quá trình hoạt động của thiết bị. 

3. Kiểm tra hoạt động của các thiết bị bảo vệ… 

4. Các van trên đƣờng ống nối với thiết bị. 

5. Kiểm tra tủ điện: Khi bắt đầu vận hành phải chắc chắn các chuyển 

mạch trạng thái của các bơm  ở vị trí Dừng. 

6. Kiểm tra atomat tổng, atomat của bơm và điều khiển đã chắc chắn ở 

trạng thái ON. Nếu chƣa thì ta lần lƣợt chúng về trạng thái ON. 

 Chuẩn bị hóa chất sử dụng 

Trƣớc khi vận hành hệ thống phải chuẩn bị đầy đủ các yêu cầu cần thiết 

cho quá trình hoạt động của hệ thống nhƣ: hóa chất cung cấp cho quá trình. 

Nồng độ hóa đƣợc pha theo đúng yêu cầu: 

7. Javen: yêu cầu nồng độ dung dịch sau khi pha: 10% 
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* Hệ thống xử lý nước thải có hai chế độ vận hành: 

a. Vận hành tự động 

Đây là quy trình vận hành thƣờng xuyên của Hệ thống. Sau quá trình vận 

hành thử Hệ thống đƣợc căn chỉnh và cài đặt các thông số tối ƣu/thƣờng xuyên 

để vận hành tự động. Trong quá trình vận hành, ngƣời vận hành chỉ cần định kỳ 

pha hóa chất và ép bùn. 

a1. Nguyên lý vận hành tự động 

Trong quá trình vận hành tự động Hệ thống toàn bộ các bơm, thiết bị sẽ 

hoạt động dựa theo tín hiệu đo hoặc theo thời gian đƣợc cài đặt bởi ngƣời vận 

hành. Nguyên lý của quá trình vận hành tự động Hệ thống xử lý nƣớc thải đƣợc 

mô tả nhƣ sau: 

Bảng 3. 9. Chế độ vận hành của hệ thống xử lý nƣớc thải 

TT TÊN BỂ THIẾT BỊ CHẾ ĐỘ VẬN HÀNH 

1 
BỂ GOM 

 (TK-01) 

 Bơm 

nƣớc thải: 

SP01, SP02 

 

* Thông số kỹ thuật: 

 - Lƣu lƣợng: 9 m3/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 kW/1P/220V/50Hz 

Phao báo mức nƣớc dạng quả, gồm 01 quả 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Phao báo mức nƣớc thấp bơm dừng hoạt động 

- Phao báo mức nƣớc cao bơm hoạt động 

- Hai bơm hoạt động luân phiên 

 

2 

BỂ ĐIỀU 

HÒA  (TK-

02) 

 Bơm 

nƣớc thải: 

SP03, SP04 

 

* Thông số kỹ thuật: 

 - Lƣu lƣợng: 9 m3/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 kW/1P/220V/50Hz 

Phao báo mức nƣớc dạng quả, gồm 01 quả 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Phao báo mức nƣớc thấp bơm dừng hoạt động 

- Phao báo mức nƣớc cao bơm hoạt động 

- Hai bơm hoạt động luân phiên 

 

3 

BỂ 

ANOXIC  

(TK-03) 

  

4 
BỂ MBBR 

(TK-04) 
  

5 

BỂ 

NITRAT 

HÓA 

(TK-05) 

 Bơm 

nƣớc thải: 

SP05, SP06 

 

* Thông số kỹ thuật: 

 - Lƣu lƣợng: 9 m3/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 kW/1P/220V/50Hz 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Bơm tuần hoàn 1 chạy 1 dự phòng, hoạt động liên 
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tục, luân phiên đổi 2h/lần. 

6 
BỂ LẮNG  

(TK-06) 

 Bơm 

bùn thải: 

SP07 

 

* Thông số kỹ thuật: 

 - Lƣu lƣợng: 9 m3/h 

 - Cột áp: 5 m 

 - Công suất: 0.37 kW/1P/220V/50Hz 

* Nguyên lý hoạt động: 

- Bơm bùn chạy theo timer, cách 2h chạy 1 lần, mỗi 

lần chạy 10 phút 

7 

BỂ KHỬ 

TRÙNG 

(TK-07) 

- Bơm định 

lƣợng: DP 

01, DP02 

- Bơm nƣớc 

thải đầu ra SP 

08, SP 09 

- Bơm định lƣợng DP-01,02: Hoạt động khi máy bơm 

SP01, SP02 hoạt động 

- Khi máy bơm SP01, SP02 dừng hoạt động thì sau 2h 

thì máy bơm định lƣợng DP-02 sẽ dừng hoạt động. 

7 
MÁY 

THỔI KHÍ 

 Máy 

thổi khí 

ABS-01 

 Máy thổi khí ABS01 chạy liên tục 4h nghỉ 30 

phút 

 

a2. Thực hành vận hành tự động 

Sau khi đã đảm bảo toàn bộ thiết bị đủ điều kiện vận hành, đƣa toàn bộ 

chuyển mạch trạng thái của các thiết bị (Bơm-SP; Máy thổi khí-AB; Máy 

khuấy-MK; Động cơ-GV, GB; Bơm định lƣợng-DP;) sang vị trí tự động (T. 

Động). 

Hệ thống xử lý sẽ tự động vận hành và hiển thị các thông số trên mình 

máy tính và màn hình tham chiếu của các thiết bị đo ngoài trời. 

Các thông số đã đƣợc nhà thầu cài đặt ở giá trị tối ƣu trong quá trình vận 

hành và không thay đổi trong toàn bộ quá trình vận hành. Mọi sự thay đổi cần có 

sự kiểm tra và đồng ý bởi các chuyên gia của nhà thầu Hệ thống xử lý nƣớc thải. 

Định kỳ, công nhân vận hành sẽ pha hóa chất (Phần này sẽ đƣợc trình bày 

chi tiết ở mục Hƣớng dẫn vận hành Hệ thống bằng tay). 

b. Vận hành bằng tay 

Ở chế độ này, ngƣời vận hành muốn thiết bị nào hoạt động ở chế độ này 

thì đƣa chuyển mạch trạng thái sang vị trí B. Tay, lúc này thiết bị đƣợc chọn sẽ 

hoạt động mà không bị phụ thuộc vào các tín hiệu điều khiển khác. 

b.1. Vận hành bơm nƣớc thải 

1. Chuyển mạch trạng thái của bơm/cụm thiết bị sang vị trí bằng tay. Lúc 

này bơm sẽ hoạt động mà không phụ thuộc vào các tín hiệu điều khiển khác. 

2. Công tắc bơm ở trạng thái ON tƣơng ứng với bơm chạy. 

3. Công tắc bơm ở trạng thái OFF tƣơng ứng với bơm ngừng hoạt động. 

b2. Vận hành bơm định lƣợng 
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1. Chuyển mạch trạng thái của bơm/cụm thiết bị sang vị trí bằng tay. Lúc 

này bơm định lƣợng sẽ hoạt động mà không phụ thuộc vào các tín hiệu điều 

khiển khác. 

2. Công tắc bơm ở trạng thái ON tƣơng ứng với bơm định lƣơng chạy. 

3. Công tắc bơm ở trạng thái OFF tƣơng ứng với bơm định lƣợng ngừng 

hoạt động. 

Lƣu lƣợng của bơm định lƣợng đƣợc điều chỉnh thông qua núm xoay trên 

thân của bơm. 

b3. Vận hành máy thổi khí 

1. Chuyển mạch trạng thái của Máy thổi khí/cụm thiết bị sang vị trí bằng 

tay. Lúc này máy thổi khí sẽ hoạt động mà không phụ thuộc vào các tín hiệu 

điều khiển khác. 

2. Công tắc bơm ở trạng thái ON tƣơng ứng với máy thổi khí chạy. 

3. Công tắc bơm ở trạng thái OFF tƣơng ứng với máy thổi khí ngừng hoạt 

động. 

Máy thổi khí chỉ đƣợc vận hành khi toàn bộ các van tay và van điện tại 

các vị trí cấp khí ở trạng thái mở. 

b4. Vận hành máy khuấy bể phản ứng 

1. Chuyển mạch trạng thái của Máy khuấy/cụm thiết bị sang vị trí bằng 

tay. Lúc này máy khuấy sẽ hoạt động mà không phụ thuộc vào các tín hiệu điều 

khiển khác. 

2. Công tắc bơm ở trạng thái ON tƣơng ứng với máy khuấy chạy. 

3. Công tắc bơm ở trạng thái OFF tƣơng ứng với máy khuấy ngừng hoạt 

động. 

 
Hình 3. 7. Hình ảnh hệ thống xử lý nƣớc thải của bệnh viện 

Tuân thủ Luật Tài nguyên nƣớc, Luật Bảo vệ môi trƣờng, Công ty đã 

đƣợc UBND tỉnh Phú Thọ cấp Giấy phép xả nƣớc thải vào nguồn nƣớc số 

43/GP-UBND ngày 17/9/2021. 
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2. Công trình, biện pháp xử lý bụi, khí thải  

2.1. Biện pháp khống chế ô nhiễm từ các hoạt động giao thông: 

Toàn bộ hệ thống giao thông nội bộ của bệnh viện sẽ đƣợc bê tông hóa để 

giảm thiểu bụi, bố trí khu vực trông giữ xe hợp lý và đề ra quy định cho các xe 

qua lại. 

Ngoài ra bệnh viện sẽ kết hợp với các biện pháp sau để giảm thiểu tác 

động đến môi trƣờng không khí: 

- Bố trí hợp lý hệ thống vành đai cây xanh trang trí, làm cảnh quan hợp lý 

giữa các khối nhà, sân, vƣờn trong bệnh viện; 

- Trồng cây xanh bao quanh khu vực lƣu giữ rác thải và xử lý nƣớc thải; 

- Sử dụng vòi phun nƣớc để giảm bụi trong các khu vực, tạo độ ẩm và cải 

thiện điều kiện vi khí hậu trong bệnh viện. 

  
Hình 3. 8. Không gian cây xanh cảnh quan trong khu vực bệnh viện 

2.2. Giảm thiểu tác động khí thải từ trạm xử lý nước thải, hệ thống thu 

gom nước thải, kho chứa rác: 

- Khu vực xử lý nƣớc thải đƣợc bố trí xa khu điều trị, khám chữa bệnh, 

nằm cuối hƣớng gió và đƣợc xây kín hoàn toàn, chỉ có ống thông khí đảm bảo 

chiều cao, thoát khí không gây ảnh hƣởng tới sức khỏe con ngƣời và môi trƣờng 

xung quanh. Tại trạm xử lý nƣớc thải tuân thủ các điều kiện kỹ thuật đảm bảo 

vận hành hệ thống liên tục và ổn định để giảm lƣợng khí thải xuống mức thấp 

nhất. Phần bùn thải sau khi xử lý đƣợc bệnh viện thuê đơn vị có chức năng vận 

chuyển xử lý theo đúng quy định. 

- Tại các khoa phòng, bệnh viện đều thiết kế các nhà vệ sinh khép kín. Tại 

mỗi khu vệ sinh thƣờng xuyên đƣợc dọn rửa và khử mùi, thay thế những nắp 

cống hỏng, định kỳ tiến hành nạo vét cống rãnh thoát nƣớc hạn chế sự phát tán 

mùi ra môi trƣờng xung quanh hạn chế tối đa mùi hôi và không ảnh hƣởng tới 

môi trƣờng không khí khu vực. 

Đối với rác thải sinh hoạt và rác thải y tế, bệnh viện sẽ ký hợp đồng với 

các đơn vị thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải. Rác thải sinh hoạt và chất 
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thải rắn y tế hàng ngày đƣợc phân loại, thu gom vào các túi chuyên dụng và 

chuyển đến nhà chứa rác trong bệnh viện. Để giảm thiểu mùi hôi, vi sinh gây 

bệnh tại nhà chứa rác, bệnh viện sử dụng các hóa chất khử mùi nhƣ Javen, 

Cloramin-B để phun hàng ngày. 

2.3. Giảm thiểu tác động từ hệ thống máy phát điện dự phòng: 

- Nhiên liệu sử dụng: Dầu Diesel 

Máy phát điện dự phòng chỉ dùng cho trƣờng hợp mất điện khẩn cấp, 

không sử dụng liên tục, thƣờng xuyên, bố trí tại khu vực thông thoáng nên bụi 

và các khí thải nhanh chóng hòa loãng, gây ảnh hƣởng không đáng kể đến môi 

trƣờng (chi tiết được đánh giá trong báo cáo đánh giá tác động môi trường). 

- Công ty chúng tôi trang bị lắp đặt máy phát điện dự phòng tại khu vực 

riêng biệt đồng thời trang bị hệ thống ống khói cho máy phát điện dự phòng. 

- Tại phòng để máy phát điện có trang bị quạt thông gió nhằm đảm bảo 

tránh khả năng tích tụ khí thải ở nồng độ lớn có nguy cơ gây tác động đến môi 

trƣờng. 

2.4. Giảm thiểu tác động từ khí thải tại các khu vực điều trị tích cực, 

khu cách ly đặc biệt: 

- Các phòng khám, điều trị, chuẩn đoán có hệ thống cửa sổ, hệ thống 

thông khí đồng bộ và đƣợc thiết kế đảm bảo số lần trao đổi không khí tự nhiên 

và nhân tạo theo các tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành. 

- Đối với hơi hóa chất xét nghiệm đảm bảo đƣợc hấp thụ hoàn toàn trong 

tủ Biobase, không phát tán ra môi trƣờng xung quanh ảnh hƣởng tới kỹ thuật 

viên tại khu xét nghiệm. 

- Tại các phòng chiếu chụp có phóng xạ tia X, đảm bảo thiết kế phòng đặt 

máy X - quang theo đúng Quyết định 33/2015/QĐ-BYT về việc ban hành Tiêu 

chuẩn thiết kế khoa chẩn đoán hình ảnh bệnh viện đa khoa - Tiêu chuẩn ngành 

và tuân thủ các nội quy an toàn bức xạ và vận hành đúng qui trình vận hành và 

bảo dƣỡng máy. Ngoài việc lắp đặt điều hòa không khí còn lắp đặt quạt hút cách 

sàn 20cm để thoát khí O3. Xây dựng nội quy phòng X - quang, hƣớng dẫn vận 

hành cho Bác sỹ, kỹ thuật viên. Hàng năm, thực hiện kiểm định an toàn bức xạ 

cho các phòng đặt thiết bị X quang 1 năm/1 lần theo Thông tƣ liên tịch số 

31/2014/TTLT-BYT-BKHCN Quy định về an toàn bức xạ trong y tế. 

Trang bị đầy đủ tạp dề cao su, quần áo bảo hộ lao động (găng tay, mũ trùm 

đầu, khẩu trang…. ) và đăng ký liều kế cá nhân, kiểm tra sức khỏe định kỳ cho 

mỗi cán bộ nhân viên bức xạ y tế làm việc trực tiếp với các thiết bị X - quang. 

2.6. Giảm thiểu tác động mùi từ khu vực bếp ăn của khoa dinh dưỡng: 

- Sử dụng hệ thống chụp hút mùi tại khu vực nhà bếp của bệnh viện. 
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- Hệ thống chụp hút mùi có kích thƣớc LxBxH=2,5x0,8x1,2m. 

- Số lƣợng quạt hút: 2 quạt, công suất: 4.800 m
3
/h/quạt. 

- Tiến hành vệ sinh sạch sẽ khu vực bếp ăn. 

 

Hình 3. 9. Hệ thống chụp hút mùi khu vực bếp nhà dinh dƣỡng 

2.7. Giảm thiểu tác động phóng xạ: 

Việc xây dựng, bố trí các thiết bị có khả năng bức xạ có hại tới con ngƣời 

đƣợc tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn thiết kế chuyên ngành đƣợc quy định 

tại quyết định số 32/2005/QĐ-BYT, ngày 31/10/2005 về việc ban hành tiêu 

chuẩn thiết kế khoa chuẩn đoán hình ảnh. 

Các thiết bị chụp X-quang, CT-Scanner, MRI phải có xuất xứ rõ ràng (mã 

hiệu máy, nơi sản xuất, năm sản xuất…). Các thiết bi này đƣợc định kỳ mỗi năm 

kiểm tra một lần, quy trình kiểm tra phải dựa trên văn bản của Tổng cục Tiêu 

chuẩn-Đo lƣờng-Chất lƣợng ĐLVN 41:1999. 

Trang bị đầy đủ phƣơng tiện bảo vệ lao động cho ngƣời vận hành máy, 

trang bị các thiết bị che chắn thích hợp nhƣ kính chì che chắn tuyến giáp. Nhân 

viên điều khiển máy X-quang phải đƣợc trang bị liều kế cá nhân và đƣợc khám 

định kỳ. 

Bệnh viện đã đƣợc Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh Phú Thọ cấp Giấy 

phép tiến hành công việc bức xạ (sử dụng thiết bị X - quang chuẩn đoán trong y 

tế) số 07/GP-SKHCN ngày 6/10/2021 (đính kèm tại phụ lục báo cáo). 

2.8. Thực hiện các biện pháp thông gió cưỡng bức: 

Hệ thống thông gió cƣỡng bức của bệnh viện có sử dụng quạt hút gió có 

công suất thích hợp tại các khoa, phòng đi qua màng lọc làm sạch có khả năng 

thu bụi.  

Sơ đồ hệ thống thông gió cƣỡng bức nhƣ sau: 

 

 

 

 

 

 

Hình 3. 10. Sơ đồ hệ thống thông gió cƣỡng bức 
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Hàng ngày, nhân viên vệ sinh đều tiến hành quét dọn, lau sàn, phun các 

hóa chất khử mùi chuyên dụng nên giảm thiểu tối đa tác động đến môi trƣờng 

không khí và con ngƣời. 

  
Hình 3. 11. Minh họa hệ thống thông gió cƣỡng bức trong bệnh viện 

3. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải rắn thông thƣờng 

Để đảm bảo vệ sinh môi trƣờng của bệnh viện và môi trƣờng xung quanh, 

công ty có kế hoạch quản lý cụ thể với những biện pháp phù hợp, hiệu quả. Dựa 

trên kinh nghiệm thực tế và hƣớng dẫn quản lý chất thải y tế theo Thông tƣ số 

20/2021/TT-BYT, ngày 26/11/2021 công ty đã tham khảo ý kiến của các cơ 

quan chuyên môn và đƣa ra mô hình quản lý rác thải phát sinh từ cơ sở y tế có 

hiệu quả thể hiện tại sơ đồ hình dƣới đây: 

 
Hình 3. 12. Sơ đồ thu gom, phân loại và xử lý rác thải 

3.1. Giảm thiểu, tái chế và tái sử dụng rác thải: 

Để thực hiện đƣợc công tác này, công ty đã đề ra một số chính sách và 
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biện pháp trong bệnh viện nhƣ: Đối với các loại chất thải sinh hoạt nhƣ bao bì, 

giấy, vỏ lon, nhựa và chất thải y tế không nguy hại đƣợc phân loại bán cho các 

đơn vị tái chế nhằm giảm chi phí vận chuyển và xử lý từ giảm tải lƣợng chất 

thải của bệnh viện. 

- Giảm thiểu tại nguồn: Lựa chọn việc mua bán vật tƣ sử dụng ít gây rác 

thải hay phát sinh ít rác thải nguy hại, ngăn ngừa lãng phí vật tƣ. 

- Quản lý kho hoá chất và dƣợc phẩm: Đặt hàng với số lƣợng vừa phải, có 

hạn sử dụng lâu. Công ty có phƣơng án sử dụng các chất liệu có thể tái chế trong 

hoặc ngoài bệnh viện. 

3.2. Phương án phân loại rác thải: 

Mỗi khoa phòng cần đƣợc trang bị các loại thùng rác màu khác nhau đặt 

tại những vị trí thích hợp. Các thùng rác phải có nắp đậy, có chân đạp và dễ cọ 

rửa. Các thùng đƣợc lót các túi nilon đúng màu quy định (xanh, vàng, đen). Trên 

túi có vạch ghi rõ “không đựng quá vạch này” ở mức 2/3 túi. Có dây buộc đi 

theo túi. Bơm tiêm và vật sắc nhọn đƣợc phân loại riêng và cho vào thùng đựng 

vật sắc nhọn theo đúng quy định của bộ y tế. Việc phân loại rác thành các loại 

khác nhau có thể giảm đáng kể lƣợng rác thải y tế. Do đó việc này đƣợc công ty 

thực hiện với ƣu tiên cao nhất. 

Các nhân viên y tế tại bệnh viện có trách nhiệm thực hiện phân loại chất 

thải rắn y tế ngay tại nơi phát sinh và phải đảm bảo việc phân loại chất thải rắn 

theo đúng màu sắc đã quy định. Bao bì thu gom chất thải rắn y tế đƣợc thực hiện 

đúng theo quy định tại Thông tƣ số 20/2021/TT-BYT, ngày 26/11/2021 nhƣ sau: 

- Đối với chất thải nguy hại không lây nhiễm nhƣ hóa chất thải bao gồm 

hoặc có các thành phần nguy hại, dƣợc phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc tế bào, 

các thiết bị y tế vỡ hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và kim loại nặng, 

pin, acquy thải bỏ đƣợc đựng trong túi nilon hoặc thùng có lót túi nilon màu đen. 

- Đối với chất thải lây nhiễm sắc nhọn nhƣ kim tiêm, đầu sắc nhọn của 

dây truyền, kim chọc dò, lƣỡi dao mổ...đƣợc đựng trong thùng hoặc hộp an toàn 

màu vàng. 

- Đối với chất thải lây nhiễm không sắc nhọn nhƣ chất thải thấm dính máu 

hoặc dịch sinh học của cơ thể, chất thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly... trong 

túi nilon hoặc thùng có lót túi nilon màu vàng.  

- Đối với Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao nhƣ mẫu bệnh phẩm, dụng 

cụ đựng, dính mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh phẩm phát sinh từ các 

phòng xét nghiệm an toàn sinh học cấp III trở lên theo quy định tại Nghị định 

số 92/2010/NĐ-CP ngày 30/8/2010 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng 

xét nghiệm đƣợc đựng trong túi nilon hoặc thùng có lót túi nilon màu vàng.  

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=92/2010/N%C4%90-CP&area=2&type=0&match=False&vc=True&lan=1
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- Đối với chất thải giải phẫu là các mô, bộ phận cơ thể ngƣời thải bỏ, rau 

thai đƣợc đựng trong 2 lần túi hoặc thùng có lót túi màu vàng. 

- CTR tái chế: bao gồm Các loại chai, lọ (bằng nhựa, thủy tinh) chứa dung 

dịch (NaCl 0,9%, Glucoza, Natri bicacbonate, ringer lactat), dung dịch cao phân 

tử, dịch lọc thận và các chai lọ bằng nhựa thuỷ tinh khác không dính máu, dịch 

tiết, mô, tế bào của bệnh nhân, không có chất hoá học nguy hại, chất gây nổ, 

chất phóng xạ, thuốc gây độc tế bào. Các loại giấy, bao bì, bìa cứng thùng 

carton, vỏ hộp thuốc, các vật liệu bằng kim loại không dính máu… đƣợc đựng 

trong túi hoặc thùng có lót túi màu trắng. 

- CTR thông thƣờng nhƣ các chất thải rắn sinh hoạt, chất thải ngoại cảnh 

nhƣ vỏ bánh, nilon, giấy, bìa carton... đƣợc đựng trong túi hoặc thùng rác lót túi 

màu xanh có thể tích khác nhau tại nhà vệ sinh, dọc hành lang, tại các dãy nhà 

của bệnh viện. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 Hình 3. 13. Sơ đồ thu gom phân loại rác thải 

  
Hình 3. 14. Khu vực thu gom, lƣu trữ chất thải rắn 

Tại phòng 

bệnh 

Chất thải sinh hoạt 

Túi màu xanh 

Thùng chứa rác 

thải sinh hoạt 

Vận chuyển đến 

khu tập kết 

Hợp đồng với đơn 

vị thu gom, xử lý 

Tại các 

khoa 

Đựng trong thùng có lót túi 

hoặc túi màu vàng, CTNH 

có hóa chất độc hại đựng 

trong túi màu đen 

Chất thải y tế 

 

Vận chuyển đến nhà chứa rác 

Hợp đồng với với đơn vị có 

chức năng thu gom, vận 

chuyển và xử lý theo quy 

định 



 

 

 

Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trƣờng của Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa 

khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

                  Cơ quan tƣ vấn: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều Dƣơng          85 
       Địa chỉ trụ sở chính: Tổ 37A, Khu Lăng Cẩm, P.Gia Cẩm, TP.Việt Trì, tỉnh Phú Thọ 

Điện thoại: 0914472688/0915945522 

3.3. Quản lý chất thải: 

* Đối với chất thải y tế: 

- Thu gom và vận chuyển chất thải: 

1. Thu gom: 

+ Chất thải rắn phát sinh sau khi đƣợc đựng vào các túi có màu sắc khác 

nhau và đƣợc nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn thu gom và riêng chất thải 

có nguy cơ lây nhiễm cao đƣợc xử lý sơ bộ ban đầu bằng dung dịch cloramin B 

1  2%; Javel 1  2% trong thời gian tối thiểu 30 phút xử lý sơ bộ trƣớc khi vận 

chuyển bằng xe đẩy 120L đến kho lƣu giữ. 

+ Nhân viên khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn đƣợc phân công 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 ít nhất một ngày 02 lần và khi cần. 

2. Vận chuyển: 

+ 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 vào thời điểm 9h và 

16h hàng ngày và khi cần. 

+ Nhân viên vệ sinh đƣợc phân công vận chuyển chất thải phải lƣu ý: 

đóng kín các nắp thùng chứa chất thải, tránh để rơi vãi chất thải, nƣớc thải và 

phát tán mùi hôi trong quá trình vận chuyển. 

+ Không đƣợc vận chuyển chất thải qua các khu vực đang chăm sóc 

ngƣời bệnh và khu vực đã đƣợc vệ sinh sạch. 

+ Chất thải tái chế phải đƣợc thu gom đúng theo quy định và phải đƣợc 

bàn giao cho khoa Chống nhiễm khuẩn vào 9h  và 16h hàng ngày. Riêng thứ 7 

và chủ nhật phải thu gom, bảo quản không đƣợc để thất lạc và bàn giao cho 

khoa Chống nhiễm khuẩn vào sáng thứ 2 hàng tuần. Nghiêm cấm việc vận 

chuyển chất thải tái chế ra khỏi trung tâm khi chƣa đƣợc xác nhận của khoa 

Kiểm soát nhiễm khuẩn. 

+ Các phƣơng tiện vận chuyển phải đƣợc vệ sinh hàng ngày sau khi vận 

chuyển chất thải. 

* Đối với chất thải rắn sinh hoạt: 

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh đựng trong túi hoặc thùng có lót túi màu 

xanh đƣợc thu gom, tập kết tại nhà kho rác có diện tích 80 m
2
 

(LxBxH=12,5x6,4x4m) (khu vực lƣu giữ chất thải rắn sinh hoạt đƣợc ngăn với 

các khu rác thải khác là 30m
2
), đảm bảo không phát tán và rác thải đƣợc vận 

chuyển đi xử lý hàng ngày nên hạn chế quá trình thấm của nƣớc rỉ rác là thấp 

nhất. Công ty đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần môi trƣờng và dịch vụ đô thị 

Việt Trì để vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đi xử lý theo quy định. 
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* Đối với chất thải rắn tái chế: 

Chất thải rắn tái chế: loại chất thải rắn này chủ yếu là các chai, lọ chứa 

dịch truyền, ống dây truyền, các can nhựa và đƣợc đựng trong túi nilon màu 

trắng và thu về kho rác có diện tích 80 m
2
 (LxBxH=12,5x6,4x4m) (khu vực lƣu 

giữ chất thải rắn tái chế đƣợc ngăn với các khu rác thải khác là 30m
2
). Tại kho 

chứa chất thải, nhân viên khoa kiểm soát nhiễm khuẩn rút hết nƣớc (nếu còn) 

trong các chai, lọ sau đó tách riêng ra 2 loại là thủy tinh và nhựa. Ngoài ra chất 

thải rắn tái chế còn có bìa, giấy vụn, sắt thép phế liệu, máy móc thiết bị y tế cũ 

hỏng. Toàn bộ chất thải tái chế đƣợc lƣu giữ trong kho và định kỳ thuê Công ty 

TNHH Phan Chiến Công vận chuyển đúng quy định (có hợp đồng thuê xử lý chất 

thải đính kèm phần phụ lục). 

4. Công trình, biện pháp lƣu giữ, xử lý chất thải nguy hại 

- Biện pháp thu gom chất thải nguy hại: 

+ Bố trí các thùng đựng chất thải nguy hại màu vàng và các túi nilon màu 

vàng đựng chất thải nguy hại để thu gom các chất thải lâm sàng không sắc nhọn, 

bao gồm: Những vật liệu bị thấm máu, thấm dịch cơ thể và các chất bài tiết của 

ngƣời bệnh (băng, gạc, dây truyền dịch - máu, ống dẫn lƣu…). Những chất thải 

phát sinh từ các buồng bệnh cách ly. Môi trƣờng nuôi cấy và các dụng cụ lƣu giữ, 

các tác nhân lây nhiễm ở trong phòng xét nghiệm, các đĩa nuôi cấy bằng nhựa… 

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

thai, bào thai …. 

+ Thùng và túi nilon màu đen: Đựng chất thải hoá học nguy hại gồm: 

Dƣợc phẩm quá hạn, dƣợc phẩm bị nhiễm khuẩn, các thuốc gây độc tế bào. 

+ Hộp đựng vật sắc nhọn: Mỗi buồng tiêm bố trí 01 hộp đựng vật sắc 

nhọn treo trên xe đẩy đi tiêm để thu gom các chất thải lâm sàng sắc nhọn nhƣ: 

Kim tiêm, kim truyền các loại; kim lấy thuốc, dao mổ các loại… và các thùng 

đảm bảo các tiêu chuẩn sau: 

 Thành và đáy cứng không bị xuyên thủng. 

 Có khả năng chống thấm. 

 Luôn đƣợc để tại các vị trí có phát sinh chất thải sắc nhọn và không 

đƣợc đựng quá vạch ngang đánh dấu trên thân hộp. 

- Nơi đặt túi, thùng đựng chất thải nguy hại: 

+ Các buồng bệnh cách ly, buồng thủ thuật, thay băng, buồng cấp cứu, 

buồng chạy thận nhân tạo, buồng xét nghiệm, phòng đẻ và những nơi thƣờng 

xuyên làm phát sinh chất thải lây nhiễm; Trung tâm trang bị thùng thu gom chất 

thải lây nhiễm không sắc nhọn và hộp đựng chất thải lây nhiễm sắc nhọn. 
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+ Trên xe tiêm và xe làm thủ thuật trang bị có hộp đựng vật sắc nhọn theo 

đúng quy định. 

+ Các thùng thu gom chất thải ở khu vực buồng bệnh luôn khô ráo và 

đƣợc cọ rửa thƣờng xuyên. Bên trong mỗi thùng thu gom chất thải luôn đƣợc đặt 

túi nilon có màu sắc tƣơng ứng với màu sắc của thùng. Không bỏ trực tiếp chất 

thải vào các thùng thu gom chất thải chƣa đƣợc đặt túi thu gom ở bên trong. 

- Bảng các mã chất thải tại kho chứa CTNH: 

Bảng 3. 10. Phân loại CTNH phát sinh  

TT Tên chất thải  
Trạng thái 

tồn tại 

Số lƣợng 

(kg/năm) 

Mã 

CTNH 

I Chất thải lây nhiễm 

1.1 

Chất thải lây nhiễm sắc nhọn là chất 

thải có thể gây ra các vết cắt hoặc xuyên 

thủng bao gồm: kim tiêm, bơm liền kim 

tiêm; đầu sắc nhọn của dây truyền, kim 

chọc dò, kim châm cứu, lƣỡi dao mổ, 

đinh, cƣa dùng trong phẫu thuật và các 

vật sắc nhọn khác; 

Rắn 2304 13 01 01 

1.2 

Chất thải lây nhiễm không sắc nhọn bao 

gồm: Chất thải thấm, dính, chứa máu 

hoặc dịch sinh học của cơ thể và các chất 

thải phát sinh từ buồng bệnh cách ly; 

Rắn 3780 13 01 01 

1.3 

Chất thải có nguy cơ lây nhiễm cao bao 

gồm: Mẫu bệnh phẩm, dụng cụ đựng, dính 

mẫu bệnh phẩm, chất thải dính mẫu bệnh 

phẩm phát sinh từ các phòng xét nghiệm 

an toàn sinh học cấp III trở lên theo quy 

định tại Nghị định số 92/2010/NĐ-CP 

ngày 30 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành luật Phòng, 

chống bệnh truyền nhiễm; 

Rắn 360 13 01 01 

1.4 

Chất thải giải phẫu bao gồm: Mô, bộ 

phận cơ thể ngƣời thải bỏ và xác động 

vật thí nghiệm; 

Rắn 600 13 01 01 

II Chất thải nguy hại không lây nhiễm 

2.1 
Hóa chất thải bao gồm hoặc có các 

thành phần nguy hại; 
Rắn/lỏng 15 13 01 02 

2.2 

Dƣợc phẩm thải bỏ thuộc nhóm gây độc 

tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà 

sản xuất; 

Rắn/lỏng 10 13 01 03 

2.3 
Các thiết bị y tế bị vỡ, hỏng, đã qua sử 

dụng có chứa thủy ngân và các kim loại 
Rắn 03 13 01 02 
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nặng (nhiệt kế, huyết áp kế..) 

III Chất thải nguy hại khác 

3.1 Bóng đèn huỳnh quang thải bỏ Rắn 05 16 01 06 

3.2 

Bao bì mềm, giẻ lau thải (từ quá trình 

sửa chữa, bảo dƣỡng thiết bị nhiễm dầu 

mỡ, chứa các hóa chất độc hại) thải bỏ; 

Rắn 10 18 01 01 

3.3 

Chất thải là vỏ chai thuốc, lọ thuốc, các 

dụng cụ dính thuốc thuộc nhóm gây độc 

tế bào hoặc có cảnh báo nguy hại từ nhà 

sản xuất; 

Rắn 10 18 01 04 

11 
Bùn thải từ quá trình xử lý nƣớc thải y 

tế 
Bùn 4000 10 02 03 

Tổng  11.097  

Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức đã đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng 

cấp sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại mã số QLCTNH 25.000457.T cấp lần 

đầu ngày 29/07/2021. Công ty đã xây dựng nhà kho rác có diện tích 80 m
2
 

(LxBxH=12,5x6,4x4m) (khu vực lƣu giữ chất thải nguy hại, chất thải lây nhiễm 

đƣợc ngăn với các khu rác thải khác là 20m
2
), tƣờng xây gạch trát vữa xi măng 

dày 20cm, nền lát gạch men, cao hơn mặt bằng sân bệnh viện 30mm, có mái che 

lợp bằng tôn, cửa sắt, đƣợc xây dựng có khoảng cách an toàn với các công trình 

lân cận của bệnh viện và có dán biển hiệu cảnh báo theo đúng Thông tƣ số 

02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng. 

Các chất thải lây nhiễm đƣợc lƣu giữ trong các thùng rác thể tích 120l tại 

điều kiện bình thƣờng. Tuy nhiên, nếu thời gian lƣu quá 2 ngày, chất thải rắn lây 

nhiễm sẽ đƣợc bảo quản trong tủ lạnh tại nhiệt độ dƣới 8
0
C. Tuy nhiên chất thải 

lây nhiễm của công ty đƣợc vận chuyển đi xử lý hàng ngày đảm bảo không để 

tồn lƣu quá lâu. Chất thải rắn lây nhiễm của bệnh viện sẽ đƣợc Công ty TNHH 

Môi trƣờng Phú Minh Vina vận chuyển đi xử lý. 

Riêng đối với bùn thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải của bệnh viện đƣợc lƣu 

giữ tại bể chứa bùn có thể tích 22,3 m
3
 (L x B x H = 2,7m x 1,7m x 4,85 m). Bể 

đổ bê tông đá 1x2, vữa xi măng M250, thành bể dày 250mm, đáy bể dày 

300mm. Toàn bộ khối lƣợng bùn đƣợc lƣu giữ tại bể khi đủ khối lƣợng đƣợc 

công ty ký hợp đồng với Công ty TNHH Môi trƣờng Phú Minh Vina vận chuyển 

xử lý theo đúng quy định. 

5. Công trình, biện pháp giảm thiểu tiếng ồn 

Bệnh viện là một trong những khu vực đặc biệt quy định giới hạn độ ồn ở 

mức thấp, chính vì vậy công ty đã đƣa ra những biện pháp để giảm thiểu tác 

động do tiếng ồn đến hoạt động khám chữa bệnh nhƣ sau: 
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- Thiết kế và chế tạo các bộ phận giảm âm cho thiết bị phát ra tiếng ồn 

nhƣ máy bơm nƣớc, máy sục khí, máy phát điện.... 

- Hạn chế tiếng ồn do phƣơng tiện giao thông ra vào bệnh viện gây ra, quy 

hoạch tổ chức các đƣờng giao thông nội bộ hợp lý. Thiết lập vành đai im lặng 

xung quanh điều trị trong bệnh viện, Thiết kế cách âm để làm cho tiếng ồn 

không xuyên qua kết cấu bao che vào phòng. 

- Trồng cây xanh bao quanh khu vực hàng rào bệnh viện. 

- Tuyên truyền tới bệnh nhân, ngƣời nhà, cán bộ, y tá có nhận thức về 

tiếng ồn và hạn chế gây ra tiếng ồn. Sắp xếp lịch và giờ vào thăm gặp bệnh nhân 

hợp lý. 

- Đối với tiếng ồn từ hệ thống điều hòa trung tâm: lựa chọn máy mới hoàn 

toàn, có công nghệ tiên tiến, lắp đặt một lớp vật liệu ngăn tiếng ồn từ khu vực 

máy nén bên trong dàn nóng đồng thời lắp đặt các thanh chắn bảo vệ vững chắc 

tại cục nóng của điều hòa. 

6. Phƣơng án phòng ngừa, ứng phó sự cố môi trƣờng trong quá trình 

vận hành thử nghiệm và khi dự án đi vào vận hành 

6.1. Giảm thiểu nguy cơ tại khu vực có phóng xạ: 

An toàn lao động và phòng chống sự cố: Ban giám đốc dự án luôn quan 

tâm đến công tác an toàn lao động và phòng chống các sự cố, cụ thể các biện 

pháp phải thực hiện ở bệnh viện nhƣ sau: 

- Tại các vị trí làm việc với máy móc thiết bị (phòng mổ, phòng khám, 

phòng chiếu chụp X-quang…) đều có treo bảng quy tắc và hƣớng dẫn vận hành 

thiết bị và an toàn lao động. 

- Giải pháp về an toàn bức xạ: 

+ Giảm thời gian làm việc đối với kỹ thuật viên. 

+ Tăng khoảng cách từ nguồn đến kỹ thuật viên vận hành. 

+ Tăng chiều dày vật che chắn, bức xạ. 

+ Phân loại các vùng làm việc. 

+ Thƣờng xuyên hƣớng dẫn, nhắc nhở bệnh nhân, ngƣời nhà bệnh nhân 

có thói quen thực hiện đúng các nội quy của bệnh viện cũng nhƣ yêu cầu về vệ 

sinh môi trƣờng. 

+ Cung cấp đầy đủ trang thiết bị, trang phục cho cán bộ công nhân viên, 

bệnh nhân đến khám tại bệnh viện. Định kỳ khám sức khỏe và đảm bảo chế độ 

nghỉ ngơi chữa bệnh cho những cán bộ phải thƣờng xuyên tiếp xúc với những 

bệnh có nguy cơ lây nhiễm cao. 

6.2. Phương án phòng chống sự cố đối với dịch bệnh: 
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Trong quá trình hoạt động của Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức sẽ 

không tránh khỏi sự lây lan và lan truyền dịch bệnh nguy hiểm nhƣ Sard, H1N1, 

H5N1, Covid-19.  Khi xảy ra các dịch bệnh, ban giám đốc công ty và giám đốc 

bệnh viện sẽ nghiêm chỉnh chấp hành theo sự chỉ đạo về chuyên môn của Bộ Y 

tế và các cơ quan ban ngành có liên quan. 

- Thực hiện khám sức khỏe định kỳ cho y bác sỹ và nhân viên bệnh viện 

01 năm/lần, đối với vị trí làm việc có nguy cơ lây bệnh truyền nhiễm cao thực 

hiện khám định kỳ 6 tháng 1 lần; 

- Công tác vệ sinh khoa, phòng buồng bệnh đảm bảo đƣợc duy trì 2 

lần/ngày. Đảm bảo các buồng bệnh cách ly đƣợc vệ sinh trƣớc, trong và sau khi 

bệnh nhân ra viện đƣợc vệ sinh bằng hóa chất khử khuẩn với nồng độ phù hợp. 

- Thƣờng xuyên dọn dẹp vệ sinh, khơi thông rãnh thoát nƣớc mƣa định 

kỳ, cắt tải ngoại cảnh khu vực tập trung chứa chất thải. 

- Kim tiêm, bơm tiêm, ống truyền dịch đảm bảo đƣợc thay mới sau mỗi 

lần sử dụng. Các dụng cụ tái sử dụng dùng trong phẫu thuật, thủ thuật phải đƣợc 

vô khuẩn hoàn toàn trƣớc khi thăm khám bệnh cho bệnh nhân. 

6.3. An toàn trong phòng chống cháy nổ: 

Có đầy đủ phƣơng án, lực lƣợng phòng chống cháy nổ. Lực lƣợng phòng 

chống cháy nổ hoạt động hiệu quả, đƣợc tập luyện định kỳ. Có đầy đủ nội quy, 

tiêu lệnh, dụng cụ, phƣơng tiện phòng cháy chữa cháy, các dụng cụ, phƣơng tiện 

đều đảm bảo chất lƣợng. Công ty đã đƣợc Phòng CS PCCC&CNCH Công an 

tỉnh Phú Thọ cấp Giấy chứng nhận thẩm duyệt về phòng cháy và chữa cháy của 

bệnh viện Đa khoa Việt Đức số 30/TD- PCCC ngày 06 tháng 04 năm 2018. 

- Hàng năm huấn luyện cho cán bộ công nhân viên của bệnh viện ít nhất 1 

lần nhằm duy trì khả năng giải quyết tại chỗ. 

- Các máy móc, thiết bị làm việc ở nhiệt độ và áp suất cao có hồ sơ lý 

lịch đƣợc kiểm tra, đăng kiểm định kỳ tại các cơ quan chức năng của nhà 

nƣớc. Các thiết bị này có đồng hồ đo nhiệt độ, áp suất… nhằm giám sát các 

thông số kỹ thuật.  

- Các loại nhiên liệu dễ cháy đƣợc lƣu trữ trong các kho cách ly riêng biệt, 

tránh xa các nguồn có khả năng phát lửa và tia lửa điện. Khoảng cách an toàn 

giữa các công trình là 12-20m, xe cứu hỏa tiếp cận đƣợc tất cả các vị trí. 

- Cán bộ công nhân viên không đƣợc hút thuốc, không mang bật lửa, diêm 

quẹt, các dụng cụ phát lửa trong các khu vực có thể gây cháy, tất cả các hoạt 

động sửa chữa, hàn cắt phải đƣợc giám sát nghiêm ngặt. 

Ngoài ra bệnh viện cũng bố trí một phần diện tích để trồng cây xanh, cây 

sinh cảnh vừa tạo cảnh quan, vừa giảm thiểu ô nhiễm và tạo điều kiện vi khí hậu 
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cho khu vực bệnh viện. 

  

  
Hình 3. 15. Minh họa hệ thống, thiết bị phòng cháy chữa cháy của bệnh viện 

6.4. Phương án phòng chống sự cố hóa chất: 

- Khi có sự cố rò rỉ, các biện pháp thực hiện cần đảm bảo: 

 + Thực hiện đúng quy định QLCT;  

+ Các khu vực bị ô nhiễm phải đƣợc làm sạch và khử trùng nếu cần thiết;  

+ Hạn chế tối đa sự tiếp xúc của nhân viên trong quá trình làm sạch;  

+ Hạn chế tối đa sự tác động của sự cố đến bệnh nhân, NVYT khác và 

môi trƣờng.  

- Quy trình ứng phó sự cố hóa chất 

+ Bƣớc 1: Hỗ trợ và chăm sóc y tế cho ngƣời gặp sự cố.  

+ Bƣớc 2: Báo cáo cho ngƣời có trách nhiệm: Nêu rõ ngày giờ, hoàn cảnh 

xảy ra sự cố, xác định nguyên nhân sự cố; Lấy chữ ký của những ngƣời chứng 

kiến và chữ ký của ngƣời phụ trách. 

+ Bƣớc 3: Cách ly khu vực ô nhiễm: Dùng biển báo nguy hiểm để cảnh 

báo; Ngăn chặn và di chuyển những ngƣời không tham gia làm sạch nếu sự cố 

liên quan đến chất thải đặc biệt nguy hại. 

+ Bƣớc 4: Cung cấp trang thiết bị, quần áo bảo hộ cho nhân viên làm 

sạch.  
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+ Bƣớc 5: Hạn chế phạm vi ảnh hƣởng của sự cố: Khử trùng, trung hòa 

các chất bị rò rỉ hoặc bị ô nhiễm nếu có chỉ định; Thu dọn tất cả các vật liệu bị ô 

nhiễm do sự cố rò rỉ (phải sử dụng bàn chải, khay và các dụng cụ thích hợp 

khác, không dùng tay thu dọn các vật sắc nhọn). Bỏ vật liệu ô nhiễm và các 

dụng cụ thu dọn sử dụng 1 lần vào các túi hoặc thùng đựng chất thải thích hợp. 

+ Bƣớc 6: Vệ sinh, làm sạch khu vực sự cố: Lau bằng vải thấm nƣớc, lƣu 

ý không để khả năng lây lan ô nhiễm từ chính các dụng cụ nhƣ vải và các chất 

hấp phụ. Xuất phát từ khu vực bị ô nhiễm nhất, thay đổi dụng cụ mỗi khi khử 

nhiễm ở các khu vực khác nhau. Sử dụng vải khô hoặc vải ngâm tẩm với dung 

dịch (có tính chất phù hợp: axit, trung tính hoặc bazơ) trong trƣờng hợp rò rỉ 

chất lỏng, rơi vãi chất rắn. Khử nhiễm tất cả các công cụ, dụng cụ sử dụng trong 

xử lý sự cố.  

+ Bƣớc 7: Chăm sóc y tế nếu xảy ra tiếp xúc trong quá trình khắc phục sự 

cố. 

6.5. Sự cố hệ thống nước thải ngừng hoạt động: 

* Phòng chống sự cố: 

Để giảm thiểu các sự cố môi trƣờng đối với hệ thống xử lý nƣớc thải tập 

trung, Chủ dự án sẽ thực hiện các biện pháp sau: 

- Lắp đặt và vận hành hệ thống xử lý nƣớc thải theo đúng thiết kế kỹ thuật 

- Công nhân vận hành trạm xử lý nƣớc thải đƣợc tập huấn về chƣơng trình 

vận hành và bảo dƣỡng của hệ thống. 

- Tuân thủ nghiêm ngặt chƣơng trình vận hành và bảo dƣỡng đƣợc thiết 

lập cho trạm xử lý nƣớc thải. 

- Thực hiện quan trắc lƣu lƣợng và chất lƣợng nƣớc thải cho trạm xử lý 

nƣớc thải toàn bệnh viện. 

- Bố trí các bơm dự phòng và máy thổi khí dự phòng để sử dụng trong 

trƣờng hợp gặp sự cố bị hỏng bơm hoặc máy thổi khí. 

- Toàn bộ nƣớc thải phát sinh sẽ đƣợc lƣu trữ trong bể điều hòa khi hệ 

thống xử lý nƣớc thải ngừng hoạt động. Tạm thời thuê đơn vị môi trƣờng có 

chức năng đến hút và vận chuyển đến nơi xử lý. 

- Báo ngay cho nhà cung cấp, hoặc cơ quan có chức năng về môi trƣờng 

các sự cố để có biện pháp khắc phục kịp thời. 

Thƣờng xuyên kiểm tra sự hoạt động của máy móc thiết bị và các hạng 

mục công trình xử lý nƣớc thải, kiểm tra nhắc nhở giáo dục ý thức làm việc của 

công nhân, cán bộ vận hành hệ thống XLNT kịp thời phát hiện và ứng phó khi 

sự cố xảy ra  

* Ứng phó sự cố:  
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- Khi sự cố xảy ra, chủ đầu tƣ đóng van xả ra nguồn tiếp nhận. Mở van dự 

phòng dẫn toàn bộ nƣớc thải vào lƣu trữ trong bể điều hòa. Nhanh chóng khắc 

phục sự cố trong thời gian ngắn nhất để hệ thống XLNT hoạt động trở lại, tránh 

trƣờng hợp công trình dự phòng bị quá tải.  

Bơm nƣớc thải trở lại hệ thống XLNT để xử lý đạt tiêu chuẩn trƣớc khi 

thải ra nguồn tiếp nhận. 

6.6. Biện pháp giảm thiểu sự cố khu lưu giữ chất thải y tế: 

- Thiết kế khu lƣu giữ theo đúng chủng loại chất thải cần lƣu giữ. Có cửa 

khóa kín tránh chuột, bọ, côn trùng xâm nhập, có biển cảnh báo, ký hiệu phù 

hợp với từng loại chất thải. 

- Chất thải rắn y tế lây nhiễm bị đổ, rơi vãi. Nhân viên khoa Kiểm soát 

nhiễm khuẩn cần nhanh chóng mặc trang phục bảo hộ ủng, găng tay, mũ thu dọn 

chất thải vào thùng chứa, kho chứa theo quy định. Đồng thời khu vực tràn đổ 

chất thải đƣợc vệ sinh bằng dung dịch hóa chất khử khuẩn Cloramin B. 

6.7. Biện pháp giảm thiểu sự cố khu khí y tế: 

Bệnh viện đầu tƣ 01 trạm khí y tế (khí O2 lỏng) cung cấp cho quá trình 

hoạt động. Khu vực đƣợc để riêng biệt và đƣợc tuân thủ theo đúng quy định về 

an toàn phòng cháy chữa cháy. Một số sự cố và cách khắc phục tại khu vực nhƣ 

sau: 

Bảng 3. 11. Biện pháp giảm thiểu sự cố khí y tế 

STT Sự cố Triệu chứng Biện pháp sơ cứu 

1 Hít qua đƣờng hô 

hấp nồng độ cao 

hơn 75%  

Buồn nôn, 

choáng, khó thở 

và co giật 

Ngay lập tức xả nƣớc vào mắt 

trong thời gian ít nhất 15 phút 

2 Tiếp xúc khí qua 

mắt/da 

Đông cứng da, 

mắt 

Phun nƣớc trong thời gian ít nhất 

15 phút, sử dụng trang phục vô 

trùng, gọi trợ giúp y tế 

3 Khí rò rỉ - - Nếu có thể ngắt dòng chảy của 

sản phẩm  

- Chuyển xa vị trí bình chứa và 

làm nguội bằng nƣớc từ 1 vị trí 

đƣợc bảo vệ 

- Sử dụng mặt nạ kín khi vào 

vùng ô nhiễm 
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Hình 3. 16. Khu vực trạm khí y tế của bệnh viện 

7. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt kết quả thẩm 

định báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng:  

Bảng 3. 12. Các nội dung thay đổi so với quyết định phê duyệt ĐTM 

TT Tên công 

trình 

BVMT 

Phƣơng pháp đề 

xuất trong báo cáo 

ĐTM 

Phƣơng án điều chỉnh, 

thay đổi đã thực hiện 

Lý do điều chỉnh 

1 

Bể tách 

dầu mỡ 

Xây dựng 1 bể tách 

dầu mỡ 22,5 m
3
/bể 

Xây dựng 1 bể tách dầu mỡ 

thể tích 14,67 m
3
 

Đảm bảo khả 

năng xử lý sơ bộ 

nƣớc thải  phù 

hợp với thực tế 

2 

Bể tự 

hoại 

Xây dựng 2 bể 12 

m
3
/bể và 2 bể 6,75 

m
3
/bể 

Xây dựng 2 bể 34,5 m
3
/bể 

và 2 bể 13,8 m
3
/bể, 1 bể 

14,1 m
3
, 1 bể 11,3 m

3
 

Đảm bảo thu gom 

sơ bộ tại các khối 

nhà trƣơc khi dẫn 

về HTXL nƣớc 

thải tập trung 

3 

HTXL 

nƣớc thải 

+ Bể điều hòa: 80 m
3
; 

+ Bể yếm khí: 60m
3
; 

+ Bề hiếu khí: 175 

m
3
; 

+ Bể lắng: 25 m
3
; 

+ Bể khử trùng: 6 m
3
; 

+ Bể chứa bùn: 80 m
3
; 

+ Bể gom: 5,78 m
3  

; 

+ Bể điều hòa: 53,9 m
3  

; 

+ Bể thiếu khí: 24,26 m
3
; 

+ Bề hiếu khí: 16,17 m
3
; 

+ Bể nitrat hóa: 43,66 m
3
; 

+ Bể lắng: 28,07 m
3
; 

+ Bể khử trùng: 8,3 m
3 

 

+ Bể chứa bùn: 17,67 m
3
; 

Đơn vị nhà thầu 

đã tính toán lại cụ 

thể kích thƣớc của 

các bể để đảm bảo 

công suất xử lý 

nƣớc thải đạt hiệu 

quả tốt nhất 

 

4 

Hố ga 

lắng nƣớc 

mƣa 

Kích thƣớc 70x70cm Kích thƣớc 

LxBxH=1,14x1,14x1m 

Đảm bảo lắng cặn 

nƣớc mƣa tốt nhất 

Ngoài ra chúng tôi còn thay đổi chƣơng trình giám sát môi trƣờng cho phù hợp với các 

nguồn thải phát sinh của bệnh viện 
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CHƢƠNG IV 

NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP MÔI TRƢỜNG 

 

1. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI NƢỚC THẢI 

1.1. Nguồn phát sinh nƣớc thải 

* Nguồn số 1: Nƣớc thải sinh hoạt (bao gồm nƣớc thải bếp ăn của khoa 

dinh dƣỡng, nƣớc thải tắm rửa, nƣớc thải nhà vệ sinh) phát sinh từ sinh hoạt của 

bệnh nhân, thân nhân, nhân viên y tế. 

* Nguồn số 2: Nƣớc thải y tế (bao gồm nƣớc thải từ phòng xét nghiệm, 

phòng mổ) phát sinh từ hoạt động khám, chữa bệnh của bệnh viện. 

Với quy mô hoạt động của Bệnh viện là 150 giƣờng bệnh thì lƣợng nƣớc 

sạch cấp cho các hoạt động khám chữa bệnh và sinh hoạt của bệnh viện khoảng 

176,5 m
3
/ngày.đêm. Lƣợng nƣớc thải bằng 100% x lƣợng nƣớc cấp (Nguồn: theo 

mục a, khoản 1, điều 39 của Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý 

nước thải). Nhƣ vậy, tổng lƣợng nƣớc thải phát sinh hàng ngày của Bệnh viện là: 

100% x 176,5 m
3
/ngày = 176,5 m

3
/ngày.đêm  

1.2. Lƣu lƣợng xả nƣớc thải tối đa 

Nhƣ tính toán tại mục trên công ty xin đƣợc cấp phép xả nƣớc thải của 

bệnh viện vào nguồn nƣớc với lƣu lƣợng xả nƣớc thải lớn nhất là: 200 

m
3
/ngày.đêm. 

1.3. Dòng thải phát sinh và các chất ô nhiễm trong nƣớc thải  

* Dòng nước thải: Nƣớc thải sau khi qua hệ thống xử lý nƣớc thải của 

bệnh viện sẽ đƣợc dẫn bằng đƣờng ống bằng nhựa HDPE có đƣờng kính D60, 

dài 120m thoát vào cống thoát nƣớc chung của khu vực nằm về phía Đông Bắc 

của Bệnh viện thuộc xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

* Các chất ô nhiễm và giá trị giới hạn của các chất ô nhiễm theo dòng 

nước thải:  

Bảng 4. 1. Thành phần chất ô nhiễm và giá trị giới hạn chất ô nhiễm trong nƣớc 

thải của Bệnh viện đa khoa Việt Đức 

T Thông số Đơn vị 
QCVN  

28:2010/BTNMT (cột B) 

1 pH - 6,5 - 8,5 

2 BOD5 (20
0
C) mg/l 50 

3 COD  100 

4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 100 

5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 4 

6 Amoni (tính theo N) mg/l 10 

7 Nitrat (NO3
-
) (tính theo N) mg/l 50 

8 Phosphat (PO4
3-

) (tính theo P) mg/l 10 
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9 Dầu mỡ động, thực vật mg/l 20 

10 Salmonella 

MPN/ 100ml 

KPH 

11 Shigella KPH 

12 Vibriocholerage KPH 

13 Coliform 5.000 
 

1.4. Vị trí, phƣơng thức xả nƣớc thải và nguồn tiếp nhận nƣớc thải 

- Vị trí xả nƣớc thải: Ống thoát sau hệ thống xử lý nƣớc thải tập trung của 

bệnh viện vào cống thoát nƣớc chung của khu vực nằm về phía Đông Bắc của 

Bệnh viện thuộc xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Vị trí xả thải 

có tọa độ: (X(m): 2362074; Y(m): 565304). 

- Chế độ xả thải: Liên tục 24/24. 

- Phƣơng thức xả thải: Xả nƣớc thải theo phƣơng pháp tự chảy 

- Nguồn tiếp nhận nƣớc thải: Mƣơng thoát nƣớc chung của khu vực nằm 

về phía Đông Bắc của Bệnh viện thuộc xã Phƣợng Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh 

Phú Thọ. 

- Chất lƣợng nƣớc thải: Theo QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về nƣớc thải y tế, cột B, hệ số k =1,2. 

2. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI KHÍ THẢI  

(không có) 

3. NỘI DUNG ĐỀ NGHỊ CẤP GIẤY PHÉP ĐỐI VỚI TIẾNG ỒN, ĐỘ RUNG  

(không có) 
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CHƢƠNG VI 

KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI VÀ CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG CỦA DỰ ÁN 

 

 Trên cơ sở các công trình bảo vệ môi trƣờng của dự án, chủ dự án tự rà 

soát và đề xuất kế hoạch vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải, chƣơng 

trình quan trắc môi trƣờng trong giai đoạn đi vào vận hành, cụ thể nhƣ sau: 

1. KẾ HOẠCH VẬN HÀNH THỬ NGHIỆM CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT 

THẢI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

1.1. Thời gian dự kiến vận hành thử nghiệm 

Thực hiện Khoản 9 Điều 1 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 

của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, 

hƣớng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trƣờng và Khoản 1 và Thông tƣ số 

25/2019/TT-BTNMT, ngày 31/12/2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trƣờng quy 

định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 

13/5/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy 

định chi tiết, hƣớng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trƣờng và quy định quản lý 

hoạt động dịch vụ quan trắc môi trƣờng, Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức 

chúng tôi đã tiến hành lập kế hoạch vận hành thử nghiệm đối với các công trình 

xử lý chất thải của bệnh viện và đƣợc Sở Tài nguyên và Môi trƣờng kiểm tra 

đồng ý đƣa các công trình vào vận hành thử nghiệm tại Thông báo số 

3227/TNMT-CCMT ngày 9/11/2021. Tuy nhiên, do thời gian Bộ Y tế cấp Giấy 

phép hoạt động của Bệnh viện vào đúng thời điểm Luật Bảo vệ Môi trƣờng năm 

2020; Nghị định số 08/2020/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ có hiệu lực 

do vậy công ty quyết định tiến hành lập Giấy phép môi trƣờng để trình cấp có 

thẩm quyền thẩm định phê duyệt. Sau khi Giấy phép môi trƣờng dự án đƣợc cấp 

có thẩm quyền phê duyệt, công ty tiến hành vận hành thử nghiệm hệ thống xử lý 

nƣớc thải tập trung của bệnh viện có công suất 200 m
3
/ngày.đêm với số lƣợng 

bệnh nhân dự kiến thu hút chiếm 100% số giƣờng bệnh tối đa theo quy mô dự án 

(150 giƣờng bệnh). Thời gian vận hành thử nghiệm công trình xử lý chất thải đã 

hoàn thành của Dự án đƣợc dự kiến: 06 tháng. 

Sau khi đƣợc Sở TNMT kiểm tra và đƣợc UBND tỉnh 

Phú Thọ cấp Giấy phép môi trƣờng, Công ty sẽ vận hành 

thƣ̉ nghiệm thời gian 75 ngày và tiến hành 05 đợt lấy 

mẫu quan trắc đánh giá các công trình xƣ̉ lý môi trƣờng . 

Bắt đầu từ tháng 

10/2022 

Kết thúc tháng 03/2023 

Thƣ̣c hiện lấy mẫu 3 ngày liên tục để vận hành ổn định 

Công suất dự kiến đạt đƣợc của Dự án tại thời điểm kết thúc giai đoạn vận 

hành thử nghiệm là 100% công suất thiết kế. 
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1.2. Kế hoạch quan trắc chất thải, đánh giá hiệu quả xử lý của các 

công trình, thiết bị xử lý chất thải 

1.2.1. Kế hoạch chi tiết về thời gian dự kiến lấy các loại mẫu chất thải 

trước khi thải ra ngoài môi trường: 

Bảng 5. 1. Kế hoạch lấy mẫu vận hành thử nghiệm công trình xử lý nƣớc thải của 

bệnh viện 

STT Tên mẫu 
Ký 

hiệu 
Chỉ tiêu Tần suất 

I.. Trong giai đoạn vận hành thử nghiệm điều chỉnh hiệu suất, hiệu quả của từng hạng 

mục công trình của hệ thống xử lý nước thải (75 ngày) 

1 
Mẫu nƣớc thải đầu vào 

hệ thống xử lý 
NT1 lƣu lƣợng, pH, TSS, COD, BOD5, 

NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, H2S, Dầu mỡ, 

coliform, Salmonella, Shigella, 

Vibriocholerage 

Lấy 5 lần 

cách nhau 15 

ngày (lấy tổ 

hợp mẫu sáng 

- trƣa - chiều) 

2 
Mẫu nƣớc thải đầu ra 

hệ thống xử lý 
NT2 

II. Trong giai đoạn vận hành ổn định (3 ngày liên tiếp) 

1 
Mẫu nƣớc thải đầu vào 

hệ thống xử lý 
NT1 lƣu lƣợng, pH, TSS, COD, BOD5, 

NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, H2S, Dầu mỡ, 

coliform, Salmonella, Shigella, 

Vibriocholerage 

Lấy 1 mẫu 

đầu vào, 

 Lấy 3 mẫu 

đầu ra liên 

tiếp 3 ngày 

2 
Mẫu nƣớc thải đầu ra 

hệ thống xử lý 
NT2 

1.2.2. Tổ chức có đủ điều kiện hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường 

dự kiến phối hợp để thực hiện Kế hoạch: 

* Đơn vị tư vấn: 

+ Tên công ty: Công ty TNHH tƣ vấn Tài nguyên và Môi trƣờng Triều 

Dƣơng 

+ Địa chỉ đơn vị tƣ vấn: Tổ 37A, Khu lăng cẩm, phƣờng Gia Cẩm, thành 

phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. 

+ Điện thoại: 0914.472.688          Email: trieuduongtvtnmt@gmail.com 

+ Đại diện ngƣời đứng đầu cơ quan tƣ vấn: 

Bà: Nguyễn Thị Bích Liên   Chức vụ: Giám đốc công ty 

* Đơn vị quan trắc dự kiến phối hợp thực hiện: 

 Tên công ty: Trung tâm Môi trƣờng và Khoáng sản. 

+ Địa chỉ: LK423, Khu đất dịch vụ Yên Lộ, Yên Nghĩa, Hà Đông, Hà Nội. 

+ Điện thoại: 098 529 66 96 

+ Chứng chỉ công nhận Vilas số hiệu: VILAS 755, Vimcert 034. 

 Tên công ty: Công ty cổ phần liên minh môi trƣờng và xây dựng. 

+ Địa chỉ: Tòa nhà số 75, DV02, Phƣờng Mộ Lao, Quận Hà Đông, Thành 

phố Hà Nội.  

https://www.google.com/search?ei=CjoFYPqSINqSr7wP0NC6iAM&q=Trung+t%C3%A2m+M%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0+Kho%C3%A1ng+s%E1%BA%A3n+-+Chi+nh%C3%A1nh+C%C3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+CM&oq=Trung+t%C3%A2m+M%C3%B4i+tr%C6%B0%E1%BB%9Dng+v%C3%A0+Kho%C3%A1ng+s%E1%BA%A3n+-+Chi+nh%C3%A1nh+C%C3%B4ng+ty+C%E1%BB%95+ph%E1%BA%A7n+%C4%90%E1%BA%A7u+t%C6%B0+CM&gs_lcp=CgZwc3ktYWIQAzIICAAQxwEQrwFQswxYswxgzhFoAHAAeACAAVOIAVOSAQExmAEAoAECoAEBqgEHZ3dzLXdpesABAQ&sclient=psy-ab&ved=0ahUKEwj6v4yH_KTuAhVayYsBHVCoDjEQ4dUDCA0&uact=5
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+ Điện thoại: 02432036988; - Fax: 0243.2036366 

+ Số hiệu Giấy chứng nhận hoạt động môi trƣờng: VIMCETS 185. 

2. CHƢƠNG TRÌNH QUAN TRẮC CHẤT THẢI ĐỊNH KỲ THEO QUY ĐỊNH 

CỦA PHÁP LUẬT 

2.1. Chƣơng trình quan trắc môi trƣờng định kỳ 

2.1.1. Quan trắc nước thải: 

- Vị trí giám sát: trƣớc và sau hệ thống xử lý nƣớc thải.  

- Các thông số giám sát, quan trắc: pH, TSS, COD, BOD5, NH4
+
, NO3

-
, 

PO4
3-

, H2S, Dầu mỡ, coliform, Salmonella, Shigella, Vibriocholerage, lƣu lƣợng. 

- Tần suất giám sát: 03 tháng/01 lần.  

- Tiêu chuẩn so sánh: QCVN 28:2010/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về chất lƣợng nƣớc thải y tế (cột B), K = 1,2. 

2.1.2. Giám sát chất thải rắn, chất thải nguy hại: 

Công ty sẽ giao cho Cán bộ phụ trách môi trƣờng của Khoa kiểm soát 

nhiễm khuẩn bệnh viện giám sát khối lƣợng chất thải rắn, CTNH phát sinh để 

phân loại, thu gom để xử lý theo đúng quy định. 

Bảng 5. 2. Tổng hợp chƣơng trình quan trắc giám sát môi trƣờng trong giai đoạn 

vận hành 

Loại 

mẫu 
Vị trí 

Số 

lƣợng 

mẫu 

Tần suất Thông số 
Mục 

đích 

Tiêu chuẩn 

so sánh 

Nƣớc 

thải 

Đầu 

vào hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

thải 

01 03 

tháng/lần 

lƣu lƣợng, pH, 

TSS, COD, BOD5, 

NH4
+
, NO3

-
, PO4

3-
, 

H2S, Dầu mỡ, 

coliform, 

Salmonella, 

Shigella, 

Vibriocholerage. 

Giám 

sát 

theo 

quy 

định 

QCVN 

28:2010/BTNMT 

(cột B) 

Đầu ra 

hệ 

thống 

xử lý 

nƣớc 

thải 

01 03 

tháng/lần 

CTR 

sinh 

hoạt 

Khu 

vực lƣu 

giữ 

CTR 

sinh 

hoạt 

- 03 

tháng/lần 

Tổng khối lƣợng 

chất thải rắn sinh 

hoạt 

Giám 

sát 

theo 

quy 

định 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ 

Chất 

thải 

nguy 

hại 

Khu 

vực lƣu 

giữ chất 

thải 

- 03 

tháng/lần 

Tổng khối lƣợng, 

chủng loại chất thải 

nguy hại 

Giám 

sát 

theo 

quy 

Nghị định số 

08/2022/NĐ-CP ngày 

10/01/2022 của Chính 

phủ và Thông tƣ số 
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nguy 

hại 

định 02/2022/TT-BTNMT 

ngày 10/01/2022 của 

Bộ TNMT 

Bùn 

thải từ 

HTXL 

nƣớc 

thải 

Bể 

chứa 

bùn 

01 Xác định 

ngƣỡng 

nguy hại 

của chất 

thải 

Fe, Cu, Pb, Zn, Ni, 

Hg, Cr
6+

, CN, tổng 

dầu mỡ 

Giám 

sát 

theo 

quy 

định 

QCVN 

50:2013/BTNMT 

 

3. KINH PHÍ THỰC HIỆN QUAN TRẮC MÔI TRƢỜNG HÀNG NĂM 

- Căn cứ theo Thông tƣ số 240/2016/TT - BTC ngày 11 tháng 11 năm 2016 

của Bộ Tài chính Quy định giá tối đa dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại các 

cơ sở công lập. 

- Dự trù kinh phí hoạt động giám sát môi trƣờng định kỳ: 15.000.000 

đồng/đợt. 

- Một năm thực hiện 4 đợt giám sát lấy mẫu quan trắc môi trƣờng định kỳ, 

ƣớc tính 60 triệu đồng/năm. 
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CHƢƠNG VII 

CAM KẾT CỦA CHỦ DỰ ÁN ĐẦU TƢ 

 

Thực hiện Dự án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức”, công 

ty chúng tôi cam kết thực hiện đúng các biện pháp bảo vệ môi trƣờng sau đây:  

1. Nghiêm chỉnh tuân thủ hƣớng dẫn của cơ quan chức năng quản lý Nhà 

nƣớc về: 

+ Thực hiện các biện pháp thu gom, xử lý nƣớc thải sinh hoạt theo đúng 

quy định.  

+ Thực hiện tốt hệ thống thu gom, phân loại và xử lý CTR sinh hoạt, y tế; 

chất thải thông thƣờng và chất thải nguy hại. 

+ Kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phƣơng và công an khu vực, thực 

hiện giữ gìn an ninh trật tự xã hội. 

+ Thành lập Ban Môi trƣờng và An toàn thuộc khoa chống nhiễm khuẩn 

để triển khai các biện pháp quản lý môi trƣờng, quan trắc, giám sát môi trƣờng. 

- Đảm bảo việc tiêu thoát nƣớc trong phạm vi dự án. 

- Cam kết đảm bảo nguồn lực về nhân sự, thiết bị và tài chính cho công 

tác bảo vệ môi trƣờng đối với Dự án và cam kết chịu mọi trách nhiệm trƣớc 

Pháp luật Việt Nam nếu để xảy ra các vấn đề về môi trƣờng ô nhiễm, sự cố môi 

trƣờng hoặc tác động xấu đến KT - XH của địa phƣơng. 

- Cam kết giảm thiểu các tác động xấu tới môi trƣờng nhằm đảm bảo các 

thông số ô nhiễm do nƣớc thải, tiếng ồn, CTR đạt tiêu chuẩn môi trƣờng Việt 

Nam. Cụ thể nhƣ sau:  

+ Khí thải: nồng độ các chất ô nhiễm trong khí thải của các nguồn phát 

thải nằm trong giới hạn cho phép của Tiêu chuẩn Môi trƣờng Việt Nam: Tiêu 

chuẩn vệ sinh lao động theo Quyết định số 3733/2002/QĐ-BYT; Quy chuẩn 

QCVN 26:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu - Giá trị cho 

phép vi khí hậu tại nơi làm việc; 

+ Tiếng ồn, độ rung: Luôn đảm bảo giới hạn cho phép theo quy chuẩn kỹ 

thuật quốc gia về tiếng ồn QCVN 24:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

về tiếng ồn - Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc; Quy chuẩn 

QCVN 27:2016/BYT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về độ rung - Giá trị cho 

phép tại môi trƣờng làm việc. 

+ Nƣớc thải của Công ty đƣợc xử lý nƣớc thải đảm bảo đạt mức B theo 

QCVN 28:2010/BTNMT trƣớc khi đấu nối vào hệ thống thu gom nƣớc thải 

chung của thành phố dẫn về trạm xử lý nƣớc thải tập trung của thành phố Việt 

Trì tại phƣờng Dữu Lâu để tiếp tục xử lý. 
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+ Chất thải rắn: Chất thải y tế nguy hại và chất thải rắn sinh hoạt đều đƣợc 

thu gom, lƣu giữ, hợp đồng với đơn vị có chức năng thu gom vận chuyển đƣa đi 

xử lý, không để chất thải phát tán vào môi trƣờng xung quanh. 

2. Thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng ngừa và ứng phó sự cố môi 

trƣờng, không để xảy ra sự cố môi trƣờng (cháy, nổ, chấn thƣơng, tai nạn, dịch 

bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm). 

3. Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức sẽ thực hiện nghiêm túc và chịu sự 

kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng về hoạt động của dự án về mặt môi 

trƣờng theo Luật Bảo vệ Môi trƣờng. 

4. Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên 

môn trong quá trình thiết kế các hệ thống thoát nƣớc, cấp nƣớc; xử lý nƣớc thải, 

thu gom chất thải rắn, chất thải nguy hại cho Dự án. 

5. Công ty sẽ giám sát công tác BVMT trong giai đoạn hoạt động của dự 

án và phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Phú Thọ, các cơ quan có 

chức năng giám sát, quan trắc môi trƣờng để giám sát và kiểm soát ô nhiễm môi 

trƣờng.   

6. Công ty cam kết thực hiện quy định của Luật Bảo vệ môi trƣờng và các 

quy định của pháp luật liên quan về bảo vệ môi trƣờng hiện hành. 

7. Chúng tôi cam kết rằng những thông tin, số liệu nêu trên là đúng sự 

thực, nếu có gì sai trái, chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm trƣớc pháp luật. 

Kính trình UBND tỉnh Phú Thọ, Sở Tài nguyên và Môi trƣờng tỉnh Phú 

Thọ cùng các cơ quan hữu quan quan tâm, xem xét, cấp giấy phép môi trƣờng 

để Công ty cổ phần Y khoa Việt Đức chúng tôi hoàn chỉnh thủ tục pháp lý Dự 

án “Đầu tƣ xây dựng Bệnh viện Đa khoa Việt Đức” tại Lô CC07, xã Phƣợng 

Lâu, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ theo quy định của Luật Bảo vệ Môi 

trƣờng và các quy định của địa phƣơng. 

Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm trƣớc pháp luật Việt Nam 

nếu vi phạm các Công ƣớc Quốc tế, các Tiêu chuẩn Việt Nam và nếu để xảy ra 

sự cố gây ô nhiễm môi trƣờng khu vực. 
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