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THÔNG TIN KÊU GỌI ĐẦU TƯ DỰ ÁN BỆNH VIỆN QUỐC
T HU THU C KHU E – ĐÔ TH AN VÂN DƯƠNG,
T NH TH A THIÊN HU
1. Tên dự án: Bệnh viện Quốc tế Huế.
2. Mụ t êu ầu t :
- Xây dựng mới Bệnh viện Quốc tế Huế theo tính chất là bệnh viện đa khoa
với quy mô trên 400 giường bệnh, có đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang thiết bị hiện đại,
phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, giảm tải cho Bệnh viện Đại học Y Dược Huế
và Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay, nâng công suất khám, chữa bệnh cho
ngành y tế tỉnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao trên địa bàn và
trong khu vực, góp phần đa dạng các loại hình dịch vụ y tế của người dân.
- Xây dựng một trung tâm chăm sóc sức khỏe với kỹ thuật tiên tiến, thiết bị y
tế hiện đại với đội ngũ thầy thuốc trình độ cao, lành nghề và hệ thống phục vụ chất
lượng cao, đáp ứng điều kiện tốt nhất về cơ sở vật chất cho ngành y tế hoàn thành
nhiệm vụ chăm sóc sức khỏe người dân tại tỉnh Thừa Thiên Huế nói riêng và vùng
Trung Trung Bộ nói chung.
- Đặc biệt cung cấp các dịch vụ y tế cao cấp cho các chuyên gia nước ngoài
đang sống và làm việc tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế và vùng Trung Trung Bộ,
đáp ứng nhu cầu thực tế của người dân.
3. Quy mô ầu t
dự án: đầu tư mới bệnh viện đa khoa với công suất
thiết kế tối thiểu 400 giường lưu trú theo tiêu chuẩn quốc tế.
4.
t n
p t ự
n dự án: Tổng chi phí thực hiện dự án tối thiểu
1.380 tỷ đồng (chưa bao gồm tiền thuê đất).
5. Thời hạn, t n

t ự

n dự án:

- Thời hạn: 50 năm kể từ khi được cấp phép đầu tư.
- Tiến độ: Tối đa 03 năm kể từ khi k kết hợp đồng thuê đất.
6. Về

ãn t n

dự án và

ấm dứt oạt

n dự án

- Việc giãn tiến độ dự án được thực hiện theo quy định tại Điều 46 Luật Đầu
tư, trong đó chỉ xem xét giãn tiến độ trong thời gian khắc phục hậu quả bất khả
kháng theo quy định hoặc việc kéo dài tiến độ không phải do lỗi của nhà đầu tư.
- Dự án đầu tư chấm dứt hoạt động theo quy định tại Điều 48 Luật Đầu tư.
1

7. Đị
ểm t ự
n dự án: Khu đất có k hiệu YT1 thuộc khu E Khu đô
thị mới An Vân Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế. Phạm vi ranh
giới như sau:
- Phía Đông Bắc: giáp trục đường quy hoạch 18,5m;
- Phía Đông Nam: giáp trục đường quy hoạch 18,5m;
- Phía Tây Bắc: giáp trực tiếp đường quy hoạch 19,5m và giáp tiếp với đường
Thuỷ Dương - Thuận An (QL 49);
- Phía Tây Nam: giáp trục đường quy hoạch 56m.

Vị trí khu đất dự án.
8. Di n t

k u ất: Khoảng 4,2 ha.

9. Mụ

sử dụn

ất: đất y tế

10. Cá
ỉ t êu quy oạ
ợ duy t: căn cứ Quyết định số 1150/QĐUBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Quy
hoạch phân khu Khu E – Đô thị mới An Vân Dương, tỉnh Thừa Thiên Huế, các chỉ
tiêu quy hoạch cụ thể như sau:
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- Chiều cao: 4 - 9 tầng;
- Mật độ xây dựng tối đa: ≤ 40%;
- Chức năng sử dụng đất: đất y tế;
- Hệ số sử dụng đất tối đa: 2,8 lần.
11. Hi n trạng k u ất: chủ yếu là đất nông nghiệp.
12. Hìn t ứ

ầu t : Đầu tư trong nước hoặc đầu tư trực tiếp nước ngoài.

13. Yêu ầu s
về năn lự , k n n
m
n à ầu t : Ngoài các
điều kiện, quy định chung về điều kiện đăng k nghiên cứu, đầu tư phù hợp với các
quy định hiện hành, nhà đầu tư đăng k nghiên cứu, đầu tư dự án phải đảm bảo các
tiêu chí như sau:
13.1 Về năn lự tà

n

n à ầu t :

13.1.1 Nhà đầu tư có vốn thuộc sở hữu của mình để thực hiện dự án không
thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với dự án, cam kết chứng minh nguồn vốn này
chưa được sử dụng để chứng minh năng lực tài chính cho các dự án khác. Trường
hợp tại cùng một thời điểm, nhà đầu tư tham gia nhiều dự án thì phải đảm bảo tổng
số vốn chủ sở hữu đáp ứng đủ cho toàn bộ số vốn chủ sở hữu nhà đầu tư cam kết
thực hiện cho tất cả các dự án theo quy định.
- Việc xem xét năng lực tài chính của nhà đầu tư được thực hiện trên cơ sở
báo cáo giải trình năng lực tài chính của nhà đầu tư, đính kèm tài liệu chứng minh
theo quy định của Luật Đầu tư (Bản sao có chứng thực Báo cáo tài chính 02 năm
gần nhất của nhà đầu tư hoặc báo cáo tài chính có kiểm toán đối với nhà đầu tư
thuộc đối tượng quy định phải nộp báo cáo có kiểm toán độc lập).
- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà
đầu tư.
* Đối với nhà đầu tư là doanh nghiệp ngoài địa phương (không thành lập
pháp nhân thực hiện dự án tại tỉnh Thừa Thiên Huế): Sau khi hoàn tất thủ tục đầu tư
và đưa dự án vào hoạt động, yêu cầu nhà đầu tư thành lập chi nhánh hạch toán độc
lập của doanh nghiệp tại tỉnh Thừa Thiên Huế để thực hiện các nghĩa vụ thuế đối
với địa phương.
13.1.2 Trường hợp nhà đầu tư là doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương
(dưới 01 năm) để thực hiện dự án (chỉ áp dụng cho dự án thứ nhất): Có vốn thuộc
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sở hữu của mình để thực hiện dự án không thấp hơn 20% tổng mức đầu tư đối với
dự án; vốn thuộc sở hữu của mình chứng minh bằng vốn điều lệ thực góp bằng tiền
đến thời điểm báo cáo.
- Nhà đầu tư có cam kết hỗ trợ tài chính của tổ chức tài chính đối với phần
nghĩa vụ tài chính còn lại ngoài vốn chủ sở hữu thuộc trách nhiệm thu xếp của nhà
đầu tư.
13. Về năn lực kinh nghi m
n à ầu t :
13.2.1 Nhà đầu tư đăng k tham gia dự án phải chứng minh đã hoàn thành hoặc
đang thực hiện đầu tư tối thiểu 01 dự án bệnh viện có công suất 400 giường trở lên,
có tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.
13.2.2 Trường hợp doanh nghiệp thành lập mới tại địa phương (dưới 01 năm) để
thực hiện dự án, yêu cầu có cổ đông hoặc nhóm cổ đông đối với công ty cổ phần,
thành viên góp vốn hoặc nhóm thành viên góp vốn đối với công ty trách nhiệm hữu
hạn hoặc có chủ sở hữu đối với công ty TNHH một thành viên đáp ứng đồng thời
yêu cầu:
- Đã hoàn thành hoặc đang thực hiện đầu tư tối thiểu 01 dự án bệnh viện có
công suất 400 giường trở lên, có tổng vốn đầu tư trên 1.300 tỷ đồng.
- Sở hữu phần vốn góp chiếm tối thiểu từ 50% vốn chủ sở hữu để thực hiện dự
án.
13. H u qu k n t – ã
và án
á tá
đầu tư dự án của nhà đầu tư phải chứng minh được:

n

dự án: Đề xuất

- Dự án tạo nguồn thu cho Ngân sách nhà nước thông qua thuế.
- Dự án tạo môi trường y tế tiên tiến, hiện đại với đầy đủ cơ sở hạ tầng, trang
thiết bị hiện đại, phục vụ theo yêu cầu của người bệnh, giảm tải cho Bệnh viện Đại
học Y Dược Huế và Bệnh viện Trung ương Huế hiện nay.
- Công trình, dự án phù hợp với quy hoạch phát triển của tỉnh, đảm bảo yếu tố
mỹ quan đô thị.
- Nâng công suất khám, chữa bệnh và đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày
càng cao, đa dạng các loại hình dịch vụ y tế của người dân trong tỉnh nói riêng và
vùng lân cận nói chung.
- Dự án chứng minh được khả năng tạo ra nhu cầu việc làm đáng kể cho người
dân địa phương, với cơ hội việc làm cho khoảng từ 700 lao động trở lên, trong đó:
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khối chuyên môn (bác sĩ, dược sĩ, điều dưỡng) khoảng 550 nhân sự; khối quản l
gián tiếp, hành chính kinh doanh, chăm sóc khách hàng khoảng 150 nhân sự.
- Chứng minh hiệu quả kinh tế của dự án bằng các chỉ số kinh tế, tài chính cụ
thể, đảm bảo tính khả thi của dự án.
13.4 Đ ều ki n ể
ợ
ởn á
áp ứng á t êu
quy mô, t êu uẩn c

n sá
u ã ối vớ
á
sở thực hi n ã

ôn trìn
ó

Cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực y tế theo đề xuất của nhà đầu tư phải
đáp ứng các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn được quy định tại Quyết định số
1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về danh mục
chi tiết các loại hình, tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa
trong lĩnh vực giáo dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường;
Quyết định số 693/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22 tháng 7 năm 2016 của Thủ tướng Chính
phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của danh mục chi tiết các loại hình,
tiêu chí quy mô, tiêu chuẩn của các cơ sở thực hiện xã hội hóa trong lĩnh vực giáo
dục – đào tạo, dạy nghề, y tế, văn hóa, thể thao, môi trường ban hành kèm theo
Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10 tháng 10 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ
và các văn bản khác có liên quan, cụ thể như sau:
a) Tiêu chí loại hình, quy mô: bệnh viện đa khoa với quy mô từ 31 giường
bệnh trở lên.
b) Tiêu chí về các tiêu chuẩn:
- Về nhân lực: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành (hiện nay đang
áp dụng theo Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm
2007 của Bộ Y tế và Bộ Nội vụ).
- Tiêu chí về đất, diện tích xây dựng, trang thiết bị y tế:
+ Đất và diện tích xây dựng: theo quy định của cấp có thẩm quyền ban hành áp
dụng đối với từng quy mô (hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số
18/2007/QĐ-BXD ngày 15 tháng 5 năm 2007 của Bộ Xây dựng về việc ban hành
tiêu chuẩn xây dựng Việt Nam: TCXDVN 365:2007 “Bệnh viện đa khoa – Hướng
dẫn thiết kế” và các quy định hiện hành khác).
+ Trang thiết bị: phải đáp ứng điều kiện chuyên môn theo quy định hiện hành
(hiện nay đang theo quy định tại Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20 tháng 02
năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Y tế).
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c) Điều kiện được hưởng các chính sách ưu đãi:
- Căn cứ theo quy định tại Điểm 4.1 Khoản V.6 của Thông tư số 21/VBHNBTC ngày 12/8/2015 của Bộ Tài chính: “Cơ sở thực hiện xã hội hóa có dự án xã hội
hóa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của pháp luật
và được Nhà nước cho thuê đất để thực hiện dự án mà nội dung dự án đã được phê
duyệt đáp ứng danh mục các loại hình, quy mô, tiêu chuẩn do Thủ tướng Chính phủ
quy định thì được hưởng chính sách ưu đãi về đất đai theo quy định tại Nghị định
số 59/2014/NĐ-CP kể từ thời điểm có quyết định cho thuê đất hoặc quyết định cho
phép chuyển mục đích sử dụng đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Cơ quan
thuế ban hành quyết định miễn, giảm tiền thuê đất theo quy định tại Nghị định số
59/2014/NĐ-CP và hướng dẫn tại Thông tư này tại thời điểm có quyết định cho
thuê đất hoặc quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất”.
- Căn cứ theo quy định tại Điểm b Khoản 4 Điều 1 Nghị định số 59/2014/NĐCP ngày 16/6/2014 và Điểm 4.2 Khoản V.6 của Thông tư số 21/VBHN-BTC ngày
12/8/2015 của Bộ Tài chính: “Trường hợp sau khi dự án xây dựng hoàn thành, đưa
vào hoạt động mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện kiểm tra và xác định
cơ sở thực hiện xã hội hóa không đáp ứng quy định về tiêu chí, quy mô, tiêu chuẩn
theo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ và các quy định khác có liên quan theo
các nội dung đã cam kết thì cơ sở thực hiện xã hội hóa phải nộp tiền thuê đất đã
được miễn, giảm theo chính sách và giá đất tại thời điểm được hưởng ưu đãi về đất
và tiền chậm nộp tiền thuê đất của thời gian đã được miễn, giảm tính trên số tiền
thuê đất được miễn, giảm theo quy định của pháp luật về quản l thuế”.
13. Đ ều k n k ôn v p ạm p áp lu t ất
: Nhà đầu tư thực hiện dự
án không vi phạm quy định của pháp luật về đất đai đối với trường hợp nhà đầu tư
đang sử dụng đất do Nhà nước giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án đầu tư khác
theo quy định tại Khoản 3, Điều 14 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014
của Chính phủ.
13.6 Yêu ầu về p
t á dự án:

n án k n trú và năn lự qu n lý, v n àn , khai

- Nhà đầu tư phải xây dựng được phương án kiến trúc phù hợp, hài hòa với
cảnh quan khu vực và đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật.
- Nhà đầu tư phải chứng minh được có năng lực quản l phát triển, khai thác
vận hành khu bệnh viện quốc tế; có phương án nhân sự dự kiến đáp ứng tối thiểu
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Thông tư liên tịch số 08/2007/TTLT-BYT-BNV ngày 05 tháng 6 năm 2007 của Bộ
Y tế và Bộ Nội vụ và các quy định pháp luật liên quan khác.
14. T ờ ạn ể n à ầu t n p ồ s ăn ký t ự
n dự án và hìn
t ứ lự
ọn n à ầu t : Sau thời hạn 30 ngày kể từ ngày công bố công khai
trên các phương tiện truyền thông:
- Trường hợp chỉ có 01 nhà đầu tư có văn bản đề xuất đầu tư và đáp ứng đầy
đủ các tiêu chí về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại thông
tin kêu gọi đầu tư, thực hiện cấp Quyết định chủ trương đầu tư dự án theo quy định.
- Trường hợp có 02 nhà đầu tư trở lên đăng k và đáp ứng đầy đủ các tiêu chí
về quy mô, chất lượng, hiệu quả theo các nội dung yêu cầu tại thông tin kêu gọi đầu
tư, thực hiện tổ chức lựa chọn nhà đầu tư theo quy định.
15. Ưu ã ầu t : Trường hợp dự án đáp ứng được các tiêu chí về đối tượng
theo Nghị định số 69/2008/NĐ-CP ngày 30/5/2008 và về loại hình, tiêu chí quy
mô, tiêu chuẩn theo Quyết định số 1466/QĐ-TTg ngày 10/10/2008, Quyết định số
693/QĐ-TTg ngày 06/5/2013 và Quyết định số 1470/QĐ-TTg ngày 22/7/2016 của
Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 76/2019/QĐ-UBND ngày 12/12/2019 của
UBND tỉnh và các quy định pháp luật khác có liên quan, dự án được miễn tiền thuê
đất cho toàn bộ thời gian hoạt động của dự án và một số các ưu đãi về thuế theo các
quy định hiện hành.
16. Yêu ầu về t àn p ần Hồ s ăn ký t
hồ sơ, trong đó có ít nhất 01 bộ hồ sơ gốc.

m

t ực hi n dự án: 04 bộ

- Văn bản đề nghị thực hiện dự án đầu tư (Bản chính);
- Bản sao chứng minh nhân dân, thẻ căn cước hoặc hộ chiếu đối với nhà đầu
tư là cá nhân; Bản sao Giấy chứng nhận thành lập hoặc tài liệu tương đương khác
xác nhận tư cách pháp l đối với nhà đầu tư là tổ chức;
- Đề xuất dự án đầu tư bao gồm các nội dung: Nhà đầu tư thực hiện dự án,
mục tiêu đầu tư, quy mô đầu tư, vốn đầu tư và phương án huy động vốn, địa điểm,
nhu cầu sử dụng đất, thời hạn, tiến độ đầu tư, nhu cầu về lao động, đề xuất hưởng
ưu đãi đầu tư, đánh giá tác động, hiệu quả kinh tế - xã hội của dự án (Bản chính);
- Bản sao một trong các tài liệu sau: Báo cáo tài chính 02 năm gần nhất của
nhà đầu tư; cam kết hỗ trợ tài chính của công ty mẹ; cam kết hỗ trợ tài chính của tổ
chức tài chính; bảo lãnh về năng lực tài chính của nhà đầu tư; tài liệu thuyết minh
năng lực tài chính của nhà đầu tư.
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- Có cam kết thời gian hoàn thành đầu tư và đưa Dự án vào hoạt động theo
quy mô được quy định không quá 36 tháng kể từ thời điểm được thuê đất thể hiện
qua Bảng tiến độ thực hiện Dự án chi tiết đến từng hạng mục công trình và số tiền
đầu tư phù hợp với tiến độ đầu tư từng hạng mục công trình đó.
17. T ôn t n l ên

:

17.1 Trun tâm Xú t n ầu t và Hỗ trợ do n n

p

Sở Kế hoạch và Đầu tư Thừa Thiên Huế.
Địa chỉ: 07 Tôn Đức Thắng, thành phố Huế.
Số điện thoại: +84 234 3855501/3938824/3938825.
Email: ipa.skhdt@thuathienhue.gov.vn
17.2 B n Qu n lý K u vự p át tr ển ô t ị tỉn T ừ T ên Hu
Địa chỉ: Lô I25 – I26 – I27 Khu đô thị mới Đông Nam Thủy An, phường
Thủy Dương, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên Huế.
Điện thoại : +84 234 3820162 - Fax: +84 234 3822996.
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