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UỶ BAN NHÂN DÂN 
TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 
ĐỀ ÁN 

Sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê  
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số  864  /QĐ-UBND ngày 10  /5/2019 
của UBND tỉnh Lạng Sơn) 

 
 

I.CƠ SỞ THỰC HIỆN  

1. Sự cần thiết  

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn là tuyến điều trị cao nhất của ngành Y tế 
trong tỉnh, trung bình mỗi ngày có trên 1.700 lượt bệnh nhân đến khám và điều 
trị. Để đảm bảo các điều kiện tối thiểu phục vụ bệnh nhân khi Bệnh viện (cơ sở 
mới) đi vào hoạt động, việc cung ứng các dịch vụ tại chỗ như: Suất ăn, giải khát, 
hàng tiêu dùng... sẽ tạo sự thuận lợi, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chế độ 
ăn dinh dưỡng dành cho người bệnh và các tiện ích dành cho gia đình người bệnh; 
dịch vụ trông giữ xe nằm trong khuôn viên, tạo điều kiện thuận lợi cho người 
bệnh hoàn toàn yên tâm khi đến khám chữa bệnh tại Bệnh viện. 

Việc sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh phù hợp theo đúng thiết kế xây dựng bệnh viện; sử dụng đúng mục đích,phát 
huy hết công năng và hiệu quả sử dụng tài sản công; đồng thời không làm ảnh 
hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ được giao của bệnh viện; góp 
phần đẩy mạnh xã hội hóa lĩnh vực y tế, nhằm huy động các nguồn lực cho đầu tư 
phát triển bệnh viện, đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tăng thu nhập cho cán bộ, 
viên chức. Việc cho thuê tài sản công của Bệnh viện Đa khoa tỉnh không làm mất 
quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển vốn, tài sản được Nhà nước 
giao; bên cạnh đó Bệnh viện được sử dụng nguồn thu từ việc cho thuê để bảo 
dưỡng, sửa chữa tài sản công theo quy định 

 Vì vậy, việc xây dựng“Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho 
thuê của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn” là cần thiết. 

2. Cơ sở pháp lý 

Căn cứ Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ 
Quy định chi tiết một số Điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công; Thông tư 
số 144/2017/TT-BTC, ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn một số nội 
dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ; 

Căn cứ Nghị quyết số 93/2014/NQ-CP ngày 15/12/2014 của Chính phủ quy 
định về một số cơ chế, chính sách phát triển y tế; Nghị định số 85/2012/NĐ-CP 
ngày 15/10/2012 của Chính phủ về cơ chế hoạt động, cơ chế tài chính đối với các 
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đơn vị sự nghiệp y tế công lập và giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của các cơ sở 
khám bệnh, chữa bệnh công lập; 

Căn cứ Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND, ngày 20/7/2018 của Hội đồng 
nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc ban hành quy định phân cấp quản lý, sử dụng tài 
sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Quyết định số 1764/QĐ-UBND ngày 11/11/2010 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa tỉnh 
Lạng Sơn; Quyết định số 538/QĐ-UBND ngày 11/04/2016 của UBND tỉnh Lạng 
Sơn phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Bệnh viện đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn – giai đoạn I; 

Căn cứ Quyết định số 938/QĐ-UBND ngày 26/05/2017 của UBND tỉnh 
Lạng Sơn về việc phê duyệt Đề án chuyển đổi mô hình quản lý Bệnh viện Đa 
khoa tỉnh Lạng Sơn theo hướng tự chủ toàn bộ; 

Căn cứ Quyết định số 01/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND 
tỉnh Lạng Sơn về việc quy định hệ số điều chỉnh giá đất để tính thu tiền sử dụng 
đất, tiền thuê đất năm 2018 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 
02/2018/QĐ-UBND ngày 19/01/2018 của UBND tỉnh Lạng Sơn về bảng giá đất 
điều chỉnh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn (lần 3). 

II. THỰC TRẠNG CỦA BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH 

1. Chức năng, nhiệm vụ 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị hạng I 
theo quy định tại Quyết định số 1895/1997/QĐ-BYT ngày 19/9/1997 của Bộ Y tế 
ban hành Quy chế bệnh viện gồm: 

1.1. Cấp cứu - Khám bệnh - Chữa bệnh 

- Tiếp nhận tất cả các trường hợp người bệnh từ ngoài vào hoặc từ các Bệnh 
viện khác chuyển đến cấp cứu, khám bệnh, chữa bệnh nội trú hoặc ngoại trú. 

- Tổ chức khám sức khoẻ và chứng nhận sức khoẻ theo quy định của Nhà nước. 

- Tổ chức khám giám định sức khoẻ, khám giám định pháp y khi Hội đồng Giám 
định y khoa tỉnh, thành phố hoặc cơ quan bảo vệ pháp luật trưng cầu. 

- Chuyển người bệnh lên tuyến trên khi Bệnh viện không đủ khả năng giải quyết. 

1.2. Đào tạo cán bộ y tế: Bệnh viện là cơ sở thực hành đào tạo cán bộ y tế ở bậc đại 
học và trung học. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong Bệnh viện và 
tuyến dưới để nâng cao trình độ chuyên môn. 

1.3. Nghiên cứu khoa học 

- Tổ chức nghiên cứu, hợp tác nghiên cứu các đề tài y học ở cấp Nhà nước, 
cấp tỉnh hoặc cấp cơ sở, chú trọng nghiên cứu về y học cổ truyền kết hợp với y 
học hiện đại và các phương pháp chữa bệnh không dùng thuốc. 

- Nghiên cứu triển khai dịch tễ học cộng đồng trong công tác chăm sóc sức 
khỏe ban đầu lựa chọn trong địa bàn tỉnh. 

- Kết hợp với Bệnh viện tuyến trên và các Bệnh viện chuyên khoa đầu 
ngành để phát triển kỹ thuật của Bệnh viện. 
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1.4. Chỉ đạo tuyến dưới về chuyên môn, kỹ thuật 

- Lập kế hoach và chỉ đạo tuyến dưới (Bệnh viện hạng II, III) thực hiện việc 
phát triển chuyên môn kỹ thuật. 

- Kết hợp với Bệnh viện tuyến dưới thực hiện các chương trình về chăm sóc 
sức khỏe ban đầu trong địa bàn tỉnh. 

1.5. Phòng bệnh: Phối hợp với các cơ sở y tế dự phòng thường xuyên thực 
hiện nhiệm vụ phòng bệnh, phòng dịch. 

1.6. Hợp tác quốc tế: Hợp tác với các tổ chức hoặc cá nhân ngoài nước 
theo quy định Nhà nước. 

1.7. Quản lý kinh tế: Có kế hoạch sử dụng hiệu quả cao ngân sách nhà 
nước cấp. Thực hiện nghiêm chỉnh các quy định của Nhà nước về thu - chi tài 
chính. Từng bước thực hiện hạch toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh. Tạo thêm 
nguồn kinh phí từ các dịch vụ y tế: Viện phí, bảo hiểm y tế, đầu tư nước ngoài và 
của các tổ chức kinh tế khác. 

2. Cơ cấu tổ chức và nhân lực Bệnh viện 

2.1. Cơ cấu tổ chức 

- Ban Giám đốc: 04 người (01 Giám đốc, 03 Phó Giám đốc). 

- Khối lâm sàng: 21 khoa (khám bệnh, hồi sức cấp cứu, nội A, nội 1, nội 2, 
nội 3, nội tim mạch, mắt, ung bướu, gây mê - hồi sức, nhi, da liễu, truyền nhiễm, 
y học cổ truyền, tai mũi họng, răng hàm mặt, ngoại tổng hợp, chấn thương bỏng, 
phụ sản, phục hồi chức năng, khám bệnh theo yêu cầu). 

- Khối cận lâm sàng: 08 khoa (chẩn đoán hình ảnh, thăm dò chức năng, giải 
phẫu bệnh, huyết học - truyền máu, sinh hóa - vi sinh, dược, chống nhiễm khuẩn, 
dinh dưỡng). 

- Phòng chức năng: 08 phòng (tổ chức cán bộ, kế hoạch tổng hợp, tài chính 
kế toán, điều dưỡng, hành chính quản trị, vật tư - thiết bị y tế, quản lý chất lượng, 
công tác xã hội). 

- Tổ chức đoàn thể 03 tổ chức (công đoàn, Đoàn cơ sở bệnh viện, Hội cựu 
chiến binh). 

2.2. Nhân lực 

Tổng nhân lực toàn Bệnh viện có 744 cán bộ (612 biên chế, 132 hợp đồng 
lao động). So với định mức tại Thông tư số 08/2007/TTLT-BYT-BNVngày 
05/6/2007 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế sự nghiệp trong 
các cơ sở Y tế Nhà nước thì số lượng lao động tại Bệnh viện còn thiếu 305 người.  

Trình độ nhân lực tại Bệnh viện: Trên đại học chiếm 9%, đại học 26%, cao 
đẳng 13%, trung cấp 39% và trình độ khác chiếm 13%.  

3. Kết quả hoạt động chuyên môn trong 3 năm gần nhất 

Công tác khám chữa bệnh của Bệnh viện Đa khoa tỉnh có nhiều nỗ lực, đạt 
được những kết quả đáng ghi nhận. Đặc biệt, bệnh viện luôn đảm bảo công tác 
thường trực cấp cứu, khám chữa bệnh cho Nhân dân trong các dịp nghỉ Tết, nghỉ 
lễ dài. Hoạt động chuyên môn từ năm 2016 – 2018 đều đạt và vượt kế hoạch giao. 
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Kết quả cụ thể của năm 2018 so với năm 2017 đạt được như sau:  

- Số lượt khám tăng: 997 lượt (tăng 100,5%). 

- Số bệnh nhân điều trị nội trú tăng: 1.168 người (tăng gần 103%). 

- Số bệnh nhân điều trị ngoại trú tăng: 1.647 người (tăng 106%).  

- Số ca phẫu thuật tăng: 1.858 ca (tăng 124%). 

 4. Kế hoạch phát triển Bệnh viện 03 năm tiếp theo 

- Xây dựng và phát triển các chuyên khoa mũi nhọn: Tim mạch can thiệp, 
chẩn đoán hình ảnh, hồi sức chống độc, ngoại tiết niệu... để đáp ứng nhu cầu ngày 
càng cao của nhân dân. 

- Tăng cường thực hiện các dịch vụ kỹ thuật chuyên môn theo phân tuyến 
Bệnh viện hạng I; đặc biệt các dịch vụ kỹ thuật mới, kỹ thuật cao, chuyên sâu; đến 
năm 2021 tỷ lệ thực hiện các kỹ thuật theo phân tuyến đạt 75%, tỷ lệ các kỹ thuật 
vượt tuyến đạt 30% trở lên.  

- Thực hiện hoạt động mô hình quản lý Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn 
theo hướng tự chủ toàn bộ ở mức 2 (Đơn vị tự đảm bảo các khoản chi thường 
xuyên). 

- Tiếp tục đổi mới cơ chế hoạt động tài chính, đa dạng hóa các loại hình 
dịch vụ chăm sóc sức khỏe, giúp người dân thuận tiện và tin tưởng trong việc tiếp 
cận và sử dụng; nâng cao hiệu quả công tác xã hội hóa chăm sóc y tế trong Bệnh 
viện theo hướng công bằng, hiệu quả, cải thiện tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần 
cho toàn bộ viên chức và người lao động Bệnh viện. 

- Thành lập thêm 12 khoa, phòng mới theo cơ cấu của Bệnh viện hạng I. 

- Phấn đấu đến năm 2021, điểm chất lượng Bệnh viện đạt 4.0 điểm.  

III. NỘI DUNG CHỦ YẾU CỦA ĐỀ ÁN 

1. Mục tiêu  
1.1. Mục tiêu chung 
Tập trung mọi nguồn lực, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công tại cơ sở 

mới nhằm thúc đẩy hoạt động chung của Bệnh viện; đa dạng hóa và đảm bảo 
cung ứng các dịch vụ có chất lượng đáp ứng nhu cầu của Nhân dân; phát huy tiềm 
năng và huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển Bệnh viện; giảm gánh nặng 
đầu tư từ ngân sách Nhà nước, nâng cao đời sống - thu nhập cho viên chức, người 
lao động.  

1.2. Mục tiêu cụ thể 
- Cung cấp các dịch vụ theo hình thức xã hội hóa như: Cung ứng hàng tiêu 

dùng thiết yếu; cung ứng suất ăn; gửi xe dịch vụ theo nhu cầu của người bệnh đến 
khám, điều trị. 

- Nâng cao hiệu quả tài chính và tăng nguồn thu dịch vụ cho Bệnh viện, 
đóng góp từ 1-5% trong tổng nguồn thu sự nghiệp. 

- Huy động nguồn lực đầu tư, hoàn thiện cơ sở hạ tầng, trang thiết bị, sớm 
đưa Bệnh viện 700 giường đi vào hoạt động ổn định. 
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- Thông qua tổ chức đấu giá, chọn lựa tổ chức, cá nhân đầu tư có đủ năng 
lực pháp lý, đảm bảo chất lượng, tính bền vững đồng thời đảm bảo lợi ích hài hòa 
cho Bệnh viện và nhà đầu tư. 

2. Thực trạng cơ sở hạ tầng Bệnh viện 700 giường tại xã Hợp Thành, 
huyện Cao Lộc 

- Về Nhà: Quy mô đầu tư xây dựng giai đoạn I tại Quyết định số 538/QĐ-
UBND ngày 11/4/2016 của UBND tỉnh phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây 
dựng công trình Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, bao gồm 6 tòa nhà:  

Nhà A (4 tầng): Diện tích xây dựng 1.440m2 

Nhà B (5 tầng): Diện tích xây dựng 1.126m2 

Nhà C (4 tầng): Diện tích xây dựng 1.744m2 

Nhà D (5 tầng): Diện tích xây dựng  1.153m2 

Nhà E (15 tầng): Diện tích xây dựng  2.556m2 

Nhà G (2 tầng): Diện tích xây dựng 508m2 

Tổng số diện tích sàn xây dựng của các tòa nhà 88.490m2 

Công trình Bệnh viện 700 giường đã có lộ trình chuyển giao từng bước để 
đưa vào khai thác và sử dụng sau khi được Bộ Xây dựng hoàn thành công tác 
nghiệm thu theo quy định.  

Tổng mức đầu tư giai đoạn I: 999.881.000.000 đồng(Bằng chữ: Chín trăm 
chín mươi chín tỷ, tám trăm tám mươi mốt triệu đồng chẵn) 

 - Về  Đất: Khu vực trông giữ xe dịch vụ theo hồ sơ thiết kế, diện tích là 
5.950m2 

3. Phương án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 

3.1. Danh mục tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê 

Tài sản sử dụng vào mục đích cho thuê: Nhà, đất của Bệnh viện Đa khoa 
tỉnh Lạng Sơn tại xã Hợp Thành, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn (hiện tại công 
trình Bệnh viện Đa khoa 700 giường - giai đoạn I chưa có phê duyệt quyết toán, 
do đó số liệu tại Đề án này là số dự toán Sở Y tế tạm giao một phần Công trình 
cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh 700 giường tại biên bản ngày 02/01/2019), cụ thể: 

- Về Nhà: Khu nhà A gồm: 

+ Khu dịch vụ tổng hợp cafe-ăn nhanh (tầng 1); Khoa dinh dưỡng (tầng 3); 
kho và bếp - khoa dinh dưỡng (tầng 4): Diện tích xây dựng 926 m2, giá trị nguyên 
giá 8.418.783.000 đồng 

+ Khu vực tạp hóa - bánh kẹo và hoa - sách - VPP (tầng 2): Diện tích xây 
dựng 120 m2, giá trị nguyên giá 1.090.986.000 đồng. 

+ Khu vực Salon tóc, kính thuốc, kho thuốc (tầng 2): Diện tích xây dựng 
118 m2, giá trị nguyên giá 1.072.804.000 đồng.  

 - Về Đất: Khu vực trông giữ xe dịch vụ theo hồ sơ thiết kế 

Diện tích xây dựng là 5.950m2, giá trị nguyên giá đất tạm tính theo Đường 
nội bộ Cụm công nghiệp địa phương số 2 (Bảng giá đất điều chỉnh trên địa bàn 
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huyện Cao Lộc kèm theo Quyết định số 35/2015/QĐ-UBND ngày 05/12/2015 của 
Uỷ ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn) là: 2.320.500.000 đồng 

Tổng nguyên giá tài sản cho thuê: 12.903.073.000 đồng  

(Bằng chữ: Mười hai tỷ chín trăm linh ba triệu không trăm bảy mươi ba 
nghìn đồng chẵn) 

 3.2. Phương án sử dụng tài sản gắn liền với đất để cho thuê. 

Trên cơ sở UBND tỉnh giao quyền sử dụng đất, đơn vị triển khai thực hiện 
theo Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017; công tác quản lý, sử dụng tài 
sản không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ do Nhà 
nước giao; không làm mất quyền sở hữu về tài sản công; bảo toàn và phát triển 
vốn, tài sản Nhà nước giao. 

Đối với đất: quản lý chặt chẽ, không để tình trạng lấn chiếm; trường hợp 
được xây dựng, cải tạo các công trình trên đất thì không làm biến dạng hoặc thay 
đổi diện tích đất so với Quyết định giao đất ban đầu. 

 Sử dụng tài sản đúng mục đích được giao phù hợp với chức năng, nhiệm 
vụ của đơn vị; phát huy hiệu quả cao nhất trong sử dụng tài sản, tài sản cho thuê;  

Sử dụng kinh phí thu được từ nguồn thu cho thuê tài sản đúng mục đích; 
đơn vị sử dụng nguồn thu được từ việc cho thuê để bảo dưỡng, sửa chữa tài sản 
công theo quy định; tính đủ khấu hao tài sản cố định, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ 
về thuế, phí, lệ phí và các nghĩa vụ tài chính khác với Nhà nước theo quy định của 
pháp luật; 

Tài sản gắn liền với đất cho thuê thì phải thực hiện các quy trình chặt chẽ 
về cho thuê, tương ứng với thời gian sử dụng, tỷ lệ diện tích nhà, diện tích đất, giá 
cho thuê theo quy định của pháp luật kể từ thời điểm có Quyết định sử dụng tài 
sản công vào mục đích cho thuê hoặc kể từ thời điểm ký hợp đồng cho thuê. 

Chấp hành và tuân thủ các quy định của Nhà nước và của tỉnh về công tác 
quản lý, sử dụng tài sản cho thuê tại đơn vị khi có thay đổi về cơ chế chính sách 
của nhà nước và của tỉnh. 

3.3.Thời gian thực hiện cho thuê  

Thời gian cho thuê tài sản công: 05 năm. 

3.4. Hình thức sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê 

- Hình thức cho thuê tài sản: Đấu giá quyền thuê. 

- Giá cho thuê tài sản: Được xác định là giá trúng đấu giá. 

Việc cho thuê tài sản được lập thành hợp đồng theo quy định của pháp luật. 

3.5. Phương án tài chính và phương án tính giá cho thuê tài sản. 

3.5.1. Phương án tài chính  
- Quy mô cho thuê tài sản là 1.164m2 khu vực toà nhà A và 5.950m2 đất 

khu vực trông giữ xe dịch vụ.  
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- Dự kiến tổng doanh thu 37.488.168.000 đồng/năm (cung cấp hàng tiêu 
dùng 9.629.568.000 đồng, cung cấp suất ăn 24.210.000.000 đồng, trông giữ xe 
3.648.600.000 đồng). 

- Dự kiến tổng chi phí 30.671.790.000đồng (cung cấp hàng tiêu dùng 
7.682.892.000 đồng, cung cấp suất ăn 21.830.796.000 đồng, trông giữ xe 
1.158.102.000 đồng). 

- Dự kiến nộp thuế TNDN 1.363.275.000 đồng (cung cấp hàng tiêu dùng 
389.335.000 đồng, cung cấp suất ăn 475.840.000 đồng, trông giữ xe 498.100.000 
đồng). 

- Chênh lệch thu chi tài chính (sau thuế TNDN): 5.453.106.000 đồng (cung 
cấp hàng tiêu dùng 1.557.340.000 đồng, cung cấp suất ăn 1.903.368.000 đồng, 
trông giữ xe 1.992.398.000 đồng). 

- Đối với bên trúng đấu giá quyền thuê tài sản có trách nhiệm: Sử dụng 
đúng mục đích, diện tích được cho thuê, bảo quản và giữ gìn tài sản nhà nước theo 
đúng quy định; đảm bảo an ninh trật tự; vệ sinh môi trường; phòng cháy chữa cháy; 
việc đầu tư, mua sắm, sửa chữa, cải tạo tài sản bằng nguồn vốn của doanh nghiệp 
phục vụ cho mục đích kinh doanh không làm ảnh hưởng đến các hoạt động chung 
của Bệnh viện và phải được sự đồng ý, chấp thuận của bên cho thuê tài sản; thực 
hiện chi trả các khoản chi phí tiền điện, tiền nước, dịch vụ vệ sinh... và các khoản 
chi phí khác phát sinh theo quy định. 

- Bệnh viện chi trả các chi phí hợp lý liên quan đến việc cho thuê tài sản gồm:  

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định cho thuê được thực hiện trong 05 năm từ 
ngày tài sản cố định được sử dụng vào hoạt động cho thuê. Chi phí khấu hao tài 
sản cố định được phân bổ cho từng hoạt động cho thuê để hạch toán chi phí của 
từng hoạt động tương ứng. Bệnh viện lập và gửi cơ quan quản lý thuế trực tiếp 
thông tin về tỷ lệ khấu hao, số khấu hao trong năm để theo dõi, quản lý. Số tiền 
trích khấu hao được bổ sung vào Quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị. 

+ Chi phí định giá, thẩm định giá, đấu giá tài sản cho thuê; chi phí quản lý, 
vận hành trong thời gian thuê và các chi phí hợp lý khác có liên quan. 

- Sau khi hạch toán đầy đủ các khoản chi phí, nộp thuế và các khoản nộp 
ngân sách nhà nước khác (nếu có) theo quy định, Bệnh viện sử dụng phần chênh 
lệch thu lớn hơn chi theo thứ tự ưu tiên như sau: 

+ Trích để cải cách tiền lương. 
+ Trích quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp.  

+ Chi thu nhập tăng thêm. 

+ Trích lập Quỹ phúc lợi, Quỹ khen thưởng, Quỹ dự phòng ổn định thu nhập. 

3.5.2 Phương án tính giá (dự kiến doanh thu từ hoạt động kinh doanh) 
a) Cung ứng hàng tiêu dùng và đặt 05 máy bán hàng tự động. 
Địa điểm: Khu vực Tạp hóa - bánh kẹo và Hoa - Sách - VPP, thuộc khối 

dịch vụ tổng hợp, tầng 2, nhà A.  
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Từ năm 2015 đến nay, trung bình một tháng Bệnh viện tiếp nhận khoảng 
3.400 - 3.600 người bệnh điều trị nội trú và 15.500 lượt khám ngoại trú. Thông 
thường, mỗi người bệnh nội trú có một người nhà đến chăm sóc. 

Trong đó có 94% người bệnh và người nhà người bệnh có nhu cầu mua 
hàng hóa khi khám và điều trị tại bệnh viện (số liệu sơ cấp được phỏng vấn trực 
tiếp). Tại cơ sở mới, dự kiến có khoảng 80% người bệnh nội trú cùng người nhà 
và 60% người bệnh ngoại trú có nhu cầu mua hàng tại siêu thị do mới đi vào hoạt 
động.  

Mặt khác, tổng số cán bộ đang công tác tại Bệnh viện hiện nay là 744 
người, dự báo khoảng 50% cán bộ có nhu cầu mua hàng tại siêu thị. 

- Lượng khách hàng tối thiểu dự kiến mỗi tháng:  

Lượt khách nội trú và người nhà: 3.600*2*80% = 5.760 (khách 
hàng/tháng) 

Lượt khách ngoại trú: 15.500 * 60% = 9.300 (khách hàng/tháng) 
Lượt khách là cán bộ, nhân viên: 744 * 50% = 372 (khách hàng/tháng) 
Vậy, lượng khách hàng đến siêu thị một tháng là: 15.432 khách hàng/tháng 

- Dự kiến mức tiêu thụ của một khách hàng: 52.000 đ 

- Dự kiến doanh thu của bán hàng tiêu dùng: 802.464.000 đ/tháng 

- Dự kiến giá cho thuê Khu vực Hoa - sách - Văn phòng phẩm và Tạp hoá 
bánh kẹo; đồng thời đặt 05 máy bán hàng tự động: 30.600.000 đồng/tháng 

b) Cung ứng suất ăn, đồ giải khát, ăn sáng 
Địa điểm: Theo hồ sơ thiết kế xây dựng là Khu dịch vụ tổng hợp cafe - ăn 

nhanh, tầng 1; Khoa dinh dưỡng, tầng 3; kho và bếp (khoa dinh dưỡng) tầng 4, 
nhà A; 

Dự tính số lượng suất ăn tối thiểu trong một ngày bao gồm tất cả các đối 
tượng người bệnh, người thân chăm sóc, cán bộ nhân viên y tế như sau: 

Số lượng suất ăn của bệnh nhân nội trú (Dự kiến 50%):  

800 * 50% * 3 bữa = 1.200 suất/ngày 
Số lượng suất ăn người thân đến chăm sóc người bệnh (Khoảng 30% số 

lượng bệnh nhân nội trú): 800 * 30% * 3 bữa = 720 suất/ngày 
Số lượng suất ăn cho bệnh nhân ngoại trú (10%): 510 * 30% = 153 

suất/ngày 
Số suất ăn cho nhân viên trực (90 cán bộ trực/ngày): 90 * 2 bữa = 180 

suất/ngày 
Số lượng cán bộ có nhu cầu ăn tại viện (Khoảng 30% số lượng cán bộ):  

728 * 30% * 2 bữa = 437 suất/ngày 
Tổng số lượng suất ăn tối thiểu trong một ngày: 2.690 suất/ngày 

- Dự kiến mức tiêu thụ của một khách hàng:25.000 đ. 

- Dự kiến doanh thu của bếp ăn: 2.017.500.000 đ/tháng. 
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- Dự kiến giá cho thuê Khối dịch vụ tổng hợp café - ăn nhanh Tầng 1: 
63.920.000 đồng/ tháng. 

- Dự kiến giá cho thuê Khu vực Khoa dinh dưỡng tầng 3, Kho bếp tầng 4: 
66.000.000 đồng/ tháng. 

c) Cung ứng dịch vụ trông giữ xe khách hàng 
Địa điểm:Khu vực trông giữ xe dịch vụ (theo hồ sơ thiết kế xây dựng Bệnh 

viện đa khoa 700 giường), diện tích 5.950m2 

- Số bệnh nhân nội trú: 800 người/ngày tương đương có 1.600 lượt gửi 
xe/ngày 

- Số bệnh nhânkhám: 510 người/ngày tương đương có 510 lượt gửi xe/ngày 

- Số bệnh nhân ngoại trú: 400 người/ngày tương đương có 400 lượt gửi xe/ ngày 

Tổng số lượt gửi xe/ngày: 2.510 lượt 

Dự kiến tại cơ sở mới, Bệnh viện sẽ triển khai thêm nhiều dịch vụ kỹ thuật 
mới, thu hút thêmtừ 3% - 4%bệnh nhân đến khám và điều trị, do vậy dự kiến nhu 
cầu gửi xe: 2.595 lượt/ngày các loại phương tiện xe. 

- Dự kiến doanh thu của nhà xe: 304.050.000 đ/tháng 

- Giá cho thuê dự kiến: 101.150.000 đồng/tháng 

(Chi tiết nội dung Phương án tính giá tại Phụ lục số 01 kèm theo) 
d) Các khu vực Salon tóc, Kính thuốc, Kho thuốc tổng diện tích là 118m2 

(thuộc tầng 2 Khối dịch vụ tổng hợp nhà A). Khi Bệnh viện đi vào hoạt động ổn 
định sẽ xây dựng chi tiết mức giá cho thuê và thực hiện cho thuê theo hình thức 
đấu giá, đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật về cho thuê tài sản công. 

4. Đánh giá sơ bộ hiệu quả của phương án cho thuê tài sản 

- Việc cho thuê tài sản được Nhà nước đầu tư xây dựng để thực hiện nhiệm 
vụ được giao nhưng chưa sử dụng hết công suất là thực hiện đúng chủ trương của 
Đảng và Nhà nước trong công tác xã hội hóa lĩnh vực y tế, tạo điều kiện cho 
người bệnh và gia đình người bệnh được sử dụng các dịch vụ thuận lợi hơn, đồng 
thời góp phần tăng nguồn thu để tái đầu tư cho Bệnh viện; tăng nguồn thu cho 
Ngân sách Nhà nước; tăng thu nhập cho cán bộ, viên chức. 

- Khi thực hiện đề án góp phần nâng cao năng lực quản lý điều hành, huy 
động nguồn vốn đầu tư cho phát triển bệnh viện; đáp ứng nhu cầu và dịch vụ thiết 
yếu cho người bệnh đến khám, điều trị tại Bệnh viện; người thân tới chăm sóc và 
phần lớn cán bộ, viên chức Bệnh viện. 

- Việc cung ứng các dịch vụ: Suất ăn, giải khát, hàng tiêu dùng... tạo sự 
thuận lợi, tiện ích; đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, chất lượng suất ăn và chế 
độ ăn dinh dưỡng dành cho người bệnh; dịch vụ trông giữ xe nằm trong khuôn 
viên Bệnh viện sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho người bệnh hoàn toàn an tâm khi 
đến khám chữa bệnh tại bệnh viện; 

- Tăng nguồn thu cho Bệnh viện, cải thiện đời sống cho cán bộ, viên chức 
lao động. 
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5. Phương án xử lý tài sản khi hết thời hạn thuê 

- Việc cho thuê tài sản công được lập thành hợp đồng theo quy định của 
pháp luật; tổ chức, cá nhân trúng đấu giá không được chuyển quyền cho thuê tài 
sản cho tổ chức, cá nhân khác khai thác theo thời hạn hợp đồng đã ký kết. 

- Việc quản lý, sử dụng tài sản cho thuê: Trách nhiệm của các bên liên quan 
sẽ được quy định chi tiết trong Hợp đồng. 

- Việc sửa chữa, cải tạo tài sản cho thuê phải lập thành phương án đề xuất 
và được sự đồng ý của UBND tỉnh mới tiến hành cải tạo sửa chữa. 

- Khi hết thời hạn cho thuê tài sản công: Toàn bộ tài sản của bên trúng đấu 
giá quyền thuê tài sản nằm trong hồ sơ đề xuất phương án sẽ thuộc quyền sở hữu 
của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn. Bên trúng đấu giá quyền thuê tài sản có 
trách nhiệm thực hiện thủ tục bàn giao toàn bộ tài sản cho Bệnh viện Đa khoa 
quản lý và sử dụng theo quy định. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn là đơn vị chủ trì triển khai thực hiện các nội 
dung của Đề án. 

 2. Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan thực hiện thủ tục xác 
định giá khởi điểm đấu giá quyền thuê theo đúng quy định; chỉ đạo, hướng dẫn, 
giám sát Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn trong việc thực hiện các nội dung Đề án đã 
được duyệt. 

 3. Sở Tài chính có trách nhiệm thẩm định giá, hướng dẫn, kiểm tra, giám 
sát việc thực hiện các quy định về tài chính trong quản lý, sử dụng, cho thuê tài 
sản công của Bệnh viện đa khoa Lạng Sơn./.  

 KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

Nguyễn Công Trưởng 
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