
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 2777/KLTT-SKH&ĐT Nam Định, ngày 09 tháng 12 năm 2022 

KẾT LUẬN THANH TRA 

Việc chấp hành các quy định về quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các 

quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án Cải tạo, sửa chữa một số 

hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định 

 

Thực hiện Quyết định số 73/QĐ-SKH&ĐT ngày 07/10/2022 của Giám đốc 

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Nam Định thanh tra việc chấp hành các quy định về 

quản lý, thực hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự 

án: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh 

Nam Định; 

Thực hiện Kế hoạch tiến hành thanh tra đã được phê duyệt ngày 

07/10/2022, 

 Đoàn Thanh tra đã tiến hành thanh tra dự án từ ngày 13/10/2022 đến ngày 

23/11/2022. 

Xét Báo cáo kết quả thanh tra số 152/BC-ĐTT ngày 30/11/2022 của 

Trưởng Đoàn thanh tra, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư kết luận như sau: 

I. KHÁI QUÁT CHUNG 

Dự án Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện 

Phổi tỉnh Nam Định được Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định phê duyệt chủ 

trương đầu tư tại Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 với mục tiêu 

đầu tư: Nhằm đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của người dân, chống xuống 

cấp cho các công trình, đảm bảo cơ sở vật chất cho hoạt động của Bệnh viện. 

Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1497/QĐ-

UBND Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, sửa chữa một số 

hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định, với các nội dung 

chính như sau: 

1. Chủ đầu tư: Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định 

2. Tư vấn khảo sát, lập Báo cáo KT-KT: Công ty Cổ phần Vạn Xuân UST 

3. Quy mô xây dựng: Cải tạo, sửa chữa nhà số 9, diện tích sàn 1.600m². 

Sân sau nhà số 9. 

4. Nội dung thiết kế chủ yếu: 

4.1. Cải tạo, sửa chữa nhà số 9 (2 tầng) 

a. Cải tạo tầng 1:  
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- Phá dỡ toàn bộ tường xây gạch, đổ giằng chống thấm, sau đó xây hoàn trả 

tường gạch không nung vữa xi măng mác 75. Tường trong phòng và hành lang 

giữa ốp gạch ceramic 30x45cm cao đến trần.  

- Tường ngoài nhà trát vữa xi măng mác 75 dày 1,5 cm, sau đó sơn trực 

tiếp 1 nước lót 2 nước phủ. Chân tường hành lang ngoài nhà ốp gạch granite 

12x60cm. 

- Bóc dỡ lớp vữa trát toàn bộ dầm trần, trát lại bằng vữa xi măng mác 75, 

sau đó lăn sơn 1 nước lót 2 nước phủ.  

- Phá dỡ thang bộ trục (6-7) để làm phòng bệnh. Phá dỡ bậc thang, lan can 

thang, thang bộ trục (16-17), sau đó xây mới bậc thang, ốp đá granite, làm mới 

lan can tay vịn bằng inox 304. 

- Cải tạo trục (A-C)x(1-3), làm cầu thang bộ bằng BTCT, bậc thang ốp đá 

granite, lan can tay vịn bằng inox 304. 

- Tháo dỡ toàn bộ gạch lát nền và bê tông nền, đổ bê tông nền đá 1x2 mác 

150 dày 10cm. Sau đó lát gạch granite 60x60cm, riêng các khu vệ sinh lát gạch 

ceramic chống trơn 30x30cm.  

- Cải tạo khu vệ sinh chung trục (2-5) và trục (17-18). Thay mới toàn bộ 

thiết bị, đường ống cấp thoát nước, đóng trần nhôm nhựa. Bổ sung các khu vệ 

sinh trong phòng bệnh trục (D-Hx6-15). Làm mới toàn bộ hệ thống cửa đi và cửa 

sổ bằng cửa nhựa lõi thép kính an toàn 6,38ly, sen hoa cửa sổ bằng inox 304. 

- Làm mới toàn bộ hệ thống điện, nước. 

- Bổ sung thiết bị bình bọt, hộp đựng bình, đèn báo, thanh tiêu lệnh, nội 

quy phòng cháy chữa cháy. 

b. Cải tạo tầng 2:  

- Phá dỡ toàn bộ tường chắn hành lang, lan can hành lang. Cạo bỏ toàn bộ 

sơn tường, dầm, trần trong nhà sau đó sơn hoàn trả 1 lớp lót 2 lớp hoàn thiện.  

- Phá dỡ bậc thang, lan can thang, thang bộ trục (16-17), sau đó làm xây 

mới bậc thang, lát đá granite bậc thang. 

- Toàn bộ tường hành lang giữa được ốp bằng gạch ceramic 30x45cm cao 2,3m.  

- Đục lớp vữa trát ngoài nhà trát lại bằng vữa xi măng mác 75, sau đó lăn 

sơn trực tiếp 1 nước lót 2 nước phủ. Chân tường hành lang ngoài nhà ốp gạch 

granite 12x60cm. 

- Cạo bỏ sơn cũ cửa đi, cửa sổ sau đó sơn lại 3 nước bằng sơn tổng hợp. 

Đánh gỉ, cạo bỏ lớp sơn cũ sen hoa cửa sổ sau đó sơn 3 nước bằng sơn tổng hợp. 

- Làm mới trần nhựa, cửa đi, cửa sổ và cải tạo cầu thang trục (D-Hx6-7) 

làm phòng bệnh. Bổ sung cửa, vách nhựa lõi thép cầu thang trục 1-3, thay 03 

cửa S2A cầu thang trục Hx(5-6); Hx(15-16) bằng cửa khung nhựa lõi thép. 
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- Làm mới lan can hành lang, cầu thang bằng inox 304. 

- Bổ sung thiết bị bình bọt, hộp đựng bình, đèn báo, thanh tiêu lệnh, nội 

quy phòng cháy chữa cháy. 

4.2. Cải tạo sân sau nhà số 9: 

Bóc bỏ lớp đất mặt dày 15cm, đắp cát tạo phẳng. Đổ bê tông nền sân sau 

dọc theo chiều dài nhà (b=1,0m) bê tông mác 200 đá 1x2 dày 10cm. 

5. Địa điểm xây dựng: Số 136 đường Phạm Ngọc Thạch, thành phố Nam Định. 

6. Loại, cấp công trình: Công trình dân dụng - Cấp III. 

7. Tổng mức đầu tư: 4.976 triệu đồng. 

Trong đó: 

- Chi phí xây dựng     4.283 triệu đồng. 

- Chi phí quản lý dự án    128 triệu đồng. 

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng  356 triệu đồng. 

- Chi phí khác      209 triệu đồng. 

8. Nguồn vốn đầu tư: Nguồn Kinh phí sự nghiệp giao trong dự toán năm 

2019, quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp và các nguồn kinh phí hợp pháp khác 

của Bệnh viện. 

9. Thời gian thực hiện: Năm 2019-2020. 

II. KẾT QUẢ KIỂM TRA, XÁC MINH 

Thực hiện Quyết định thanh tra và Kế hoạch thanh tra được phê duyệt, 

Đoàn Thanh tra tiến hành kiểm tra, xác minh các nội dung sau: Công tác quản 

lý, thực hiện dự án đầu tư; công tác lựa chọn nhà thầu. 

Sau đây là kết quả kiểm tra: 

1. Công tác chuẩn bị đầu tư  

Căn cứ vào Tờ trình số 53/TTr-BVP ngày 09/5/2019 của Bệnh viện Phổi; 

Tờ trình số 89/TTr-SYT ngày 15/5/2019 của Sở Y tế; Tờ trình số 132/TTr-

SKH&ĐT ngày 16/5/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc lập Báo cáo đề 

xuất chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.  

Ngày 17/5/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ra Thông báo số 76/TB-

UBND về việc lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư cải tạo, sửa chữa một số 

hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

Sau khi có thông báo, Bệnh viện Phổi lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu 

tư và thực hiện quy trình thẩm định, trình duyệt. 
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Ngày 24/5/2019, Bệnh viện Phổi có Tờ trình số 64/TTr-BVP về việc phê 

duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư; Tờ trình số 65/TTr-BVP về thẩm định 

nguồn vốn và khả năng cân đối vốn đối với Báo cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa 

chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

Ngày 04/6/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Báo cáo số 763/BC-SKHĐT về 

kết quả thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn dự án; Báo cáo số 

764/BC-SKHĐT về kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Báo 

cáo kinh tế kỹ thuật cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 

Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

 Ngày 06/6/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 

1174/QĐ-UBND phê duyệt chủ trương đầu tư Cải tạo, sửa chữa một số hạng 

mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

 * Nhận xét:  

Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu tư: Chủ đầu tư và các 

đơn vị liên quan thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công số 

49/2014/QH13, Nghị định số 136/2015/NĐ-CP ngày 31/12/2015 của Chính phủ về 

hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn 

của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các quy định của UBND tỉnh. 

2. Tổ chức thực hiện dự án 

2.1. Lập, thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

 Chủ đầu tư đã lập, trình thẩm định, trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật 

như sau: 

 - Căn cứ Quyết định số 1174/QĐ-UBND ngày 06/6/2019 của UBND tỉnh 

về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà 

điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. Ngày 06/6/2019, Bệnh viện Phổi và 

Công ty cổ phần Vạn Xuân UST đã có Biên bản thương thảo hợp đồng về việc 

tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

 + Ngày 06/6/2019, Bệnh viện Phổi có Quyết định số 61/QĐ-BVP về việc 

phê duyệt dự toán công tác tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình (Giá 

trị dự toán: 220.000.000 đồng). 

 + Ngày 06/6/2019, Bệnh viện Phổi có Quyết định số 62/QĐ-BVP về việc 

phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu tư vấn lập Báo cáo kinh tế - kỹ 

thuật công trình. 

 + Ngày 06/6/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần Vạn Xuân UST ký 

thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật. 

+ Ngày 07/6/2019, Bệnh viện Phổi ban hành Quyết định số 63/QĐ-BVP về 

việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình: Cải tạo, 

sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.  
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+ Ngày 07/6/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần Vạn Xuân UST ký 

Hợp đồng số 05/2019/HĐTVTK về việc thực hiện gói thầu tư vấn lập báo cáo 

kinh tế - kỹ thuật với: Giá trị hợp đồng 220.000.000 đồng; thời gian thực hiện 

60 ngày; hình thức hợp đồng: Hợp đồng theo đơn giá điều chỉnh khối lượng 

công việc do cấp thẩm quyền phê duyệt. Giá trị quyết toán 196.521.000 đồng.  

- Ngày 13/6/2019, Bệnh viện Phổi có Tờ trình số 81/TTr-BVP về việc thẩm 

định báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. 

 - Ngày 27/6/2019, Sở Xây dựng có Công văn số 111/SXD-QLXD về việc 

thông báo kết quả thẩm định Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình. 

- Căn cứ văn bản thông báo kết quả thẩm định, ngày 01/7/2019 Bệnh viện 

Phổi lập Tờ trình số 92/TTr-BVP về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật 

công trình trình Sở Kế hoạch và Đầu tư; Uỷ ban nhân dân tỉnh.   

 - Ngày 10/7/2019, Sở Kế hoạch và Đầu tư có Tờ trình số 189/TTr-

SKH&ĐT trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công 

trình Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi 

tỉnh Nam Định. 

 - Ngày 22/7/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định ban hành Quyết định số 

1497/QĐ-UBND về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, sửa chữa 

một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

 * Nhận xét:  

- Chủ đầu tư chưa thực hiện bước lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công 

trình theo quy định tại Điều 17, 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 

12/5/2015 về quản lý chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Về trình tự lập, thẩm định, phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chủ đầu tư 

và các đơn vị liên quan thực hiện tuân thủ theo quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu và các quy định pháp luật liên quan. 

- Về trình tự thủ tục hồ sơ Báo cáo kinh tế kỹ thuật và lập dự toán công 

trình do nhà thầu tư vấn lập, được Chủ đầu tư trình các Sở chuyên ngành 

thẩm định và được Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đảm bảo quy trình, quy 

phạm, tiêu chuẩn kỹ thuật.  

- Đối với gói thầu tư vấn lập báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Chủ đầu tư ký Hợp 

đồng với Công ty cổ phần Vạn Xuân UST theo hình thức hợp đồng theo đơn 

giá điều chỉnh là chưa đúng theo Điều 62 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13. 

2.2. Lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu và lựa chọn nhà thầu sau khi 

phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật. 

a. Lập, trình duyệt kế hoạch đấu thầu 

Ngày 30/7/2019, Chủ đầu tư có Tờ trình số 116/TTr-BVP về việc phê 

duyệt lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà 

điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 
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Căn cứ Báo cáo thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu số 1078/BC-

SKH&ĐT ngày 31/7/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư. Ngày 05/8/2019, Ủy ban 

nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu thuộc Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Cải tạo, sửa 

chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định, gồm: 

(1) Gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh 

viện Phổi tỉnh Nam Định: Giá trị 4432,9 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà 

thầu: Đấu thầu rộng rãi; phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn một túi 

hồ sơ; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: 130 ngày. 

(2) Gói thầu tư vấn giám sát: Giá trị 140,7 triệu đồng; hình thức lựa chọn 

nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn 

thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng 

trong thời gian thi công xây dựng công trình. 

(3) Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu: Giá gói thầu 

18,5 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa 

chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn 

gói; thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu. 

(4) Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu: 

Giá gói thầu 3,8 triệu đồng; hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương 

thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp 

đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp đồng: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn 

nhà thầu. 

(5) Gói thầu tư vấn quản lý dự án: Giá trị 128 triệu đồng; hình thức lựa 

chọn nhà thầu: Chỉ định thầu; phương thức lựa chọn nhà thầu: Thương thảo, 

hoàn thiện và ký kết hợp đồng; loại hợp đồng: Trọn gói; thời gian thực hiện hợp 

đồng trong thời gian thực hiện dự án. 

b. Tổ chức lựa chọn nhà thầu 

b.1. Gói thầu tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu 

Căn cứ Quyết định số 1603/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, ngày 06/8/2019 Bệnh viện Phổi và Công ty TNHH tư vấn kiểm định 

xây dựng T.N.T hoàn thiện thương thảo hợp đồng. 

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 07/8/2019 Bệnh viện Phổi có 

Quyết định số 105/QĐ-BVP về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn lập HSMT, 

đánh giá HSDT gói thầu: Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 

9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định 

Ngày 08/8/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây 

dựng T.N.T đã ký Hợp đồng số 47/2019/HĐTV-TNT: Giá trị hợp đồng 

18.500.000 đồng; Thời gian thực hiện: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà 

thầu; Hình thức hợp đồng trọn gói; Giá trị quyết toán 18.500.000 đồng. 
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b.2. Gói thầu tư vấn thẩm định hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu 

Ngày 07/8/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây 

dựng A.H.G thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn thẩm định HSMT, kết quả 

lựa chọn nhà thầu 

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 08/8/2019 Bệnh viện Phổi có 

Quyết định số 108/QĐ-BVP về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn thẩm định 

HSMT, kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu. 

Ngày 09/8/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây 

dựng A.H.G ký hợp đồng số 09/2019/HĐTV: Giá trị hợp đồng 3.800.000 đồng; 

Thời gian thực hiện: Trong thời gian mời thầu, lựa chọn nhà thầu; Hình thức 

hợp đồng trọn gói; Giá trị quyết toán 3.800.000 đồng.  

b.3. Gói thầu tư vấn quản lý dự án 

Ngày 07/8/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hiến 

Thành thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn quản lý dự án. 

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 07/8/2019 Bệnh viện Phổi có 

Quyết định số 106/QĐ-BVP về việc chỉ định thầu đơn vị tư vấn quản lý dự án. 

Ngày 08/8/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Hiến 

Thành ký hợp đồng số 02/2019/HĐ-TVQLDA: Giá trị hợp đồng 128.000.000 

đồng; Thời gian thực hiện: Trong thời gian thực hiện dự án; Hình thức hợp đồng 

trọn gói; Giá trị quyết toán 128.000.000 đồng.  

b.4. Gói thầu tư vấn giám sát công trình 

Ngày 17/9/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam 

Định thương thảo hợp đồng gói thầu tư vấn giám sát. 

Căn cứ kết quả thương thảo hợp đồng, ngày 17/9/2019 Bệnh viện Phổi có 

Quyết định số 124/QĐ-BVP về việc phê duyệt chỉ định thầu đơn vị tư vấn giám 

sát thi công xây dựng. 

Ngày 18/9/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam 

Định ký hợp đồng số 15/2019/HĐ-TVGS: Giá trị hợp đồng 140.700.000 đồng; 

Thời gian thực hiện: 130 ngày; Hình thức hợp đồng trọn gói; Giá trị quyết toán 

140.700.000 đồng.  

b.5. Gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh 

viện Phổi tỉnh Nam Định 

Gói thầu Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh 

viện Phổi tỉnh Nam Định thực hiện theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước: 

Chủ đầu tư đã tiến hành thông báo mời thầu, phát hành Hồ sơ mời thầu tuân thủ 

theo nội dung của kế hoạch lựa chọn nhà thầu được phê duyệt như sau: 

- Thông tin về gói thầu đã được Báo đấu thầu đăng tải ngày 15/8/2019 với 

số đăng 232. 
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- Lập, thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu:  

Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng T.N.T lập Hồ sơ mời thầu theo 

hướng dẫn tại Thông tư số 03/2015/TT-BKHĐT ngày 06/5/2015 của Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập hồ sơ mời thầu xây lắp 

Ngày 14/8/2019, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng A.H.G có Báo 

cáo số 28/BC-A.H.G về thẩm định hồ sơ mời thầu. 

Ngày 15/8/2019, Bệnh viện Phổi có Quyết định số 111/QĐ-BVP về việc 

phê duyệt hồ sơ mời thầu, tiêu chuẩn đánh giá hồ sơ dự thầu gói thầu: Cải tạo, 

sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định.  

- Phát hành Hồ sơ mời thầu: Từ ngày 20/8/2019 đến 15h30’ ngày 

30/8/2019. Có 03 đơn vị mua hồ sơ mời thầu. 

- Đóng thầu 15h30’ ngày 30/8/2019: Trước thời điểm đóng thầu có 03 đơn 

vị nộp hồ sơ dự thầu: 

(1) Công ty TNHH MTV Quốc Tuấn 

(2) Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh 

(3) Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh 

- Mở thầu: 16h00’ ngày 30/8/2019, Chủ đầu tư tiến hành Hội nghị mở thầu.  

- Đánh giá Hồ sơ dự thầu: Sau hội nghị mở thầu, Tổ tư vấn đấu thầu đã tiến 

hành chấm thầu.  

Ngày 09/9/2019, Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng T.N.T có báo 

cáo số 73/BC-TVĐT đánh giá hồ sơ dự thầu, với nội dung: 

+ Thông tin về gói thầu đã được Báo đấu thầu đăng tải ngày 15/8/2019 với 

số đăng 232.   

+ 01 nhà thầu có HSDT không hợp lệ; không đạt về năng lực và kinh 

nghiệm là Công ty TNHH MTV Quốc Tuấn, cụ thể: Không có tài liệu chứng 

minh nhà thầu là doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ theo Nghị định số 39/2018/NĐ-

CP ngày 11/3/2018: Bản danh sách cán bộ đóng BHXH có xác nhận của cơ quan 

BHXH; Không có tài liệu chứng minh về doanh thu bình quân hàng năm từ hoạt 

động xây dựng; Không có hợp đồng tương tự đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu; 

Thiết bị thi công không đáp ứng yêu cầu hồ sơ mời thầu. 

+ Nhà thầu Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh đánh giá xếp 

hạng thứ nhất, với giá dự thầu là 4.418.800.000 đồng.  

+ Nhà thầu Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng Bình Minh đánh giá xếp 

hạng thứ hai, với giá dự thầu là 4.425.333.000 đồng. 

- Ngày 09/9/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

Phúc Thịnh ký thương thảo hợp đồng. 
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- Ngày 11/9/2019, Công ty cổ phần tư vấn đầu tư và xây dựng A.H.G có 

báo cáo số 31/BC-A.H.G báo cáo thẩm định kết quả lựa chọn nhà thầu.  

- Ngày 11/9/2019, Bệnh viện Phổi ban hành Quyết định số 121/QĐ-BVP 

về việc phê duyệt kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước gói thầu: Cải tạo, sửa 

chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định theo 

đó: Đơn vị trúng thầu là Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh; giá 

trúng thầu là 4.418.000.000 đồng; hình thức hợp đồng trọn gói; thời gian thực 

hiện 130 ngày. 

 - Ngày 12/9/2019, Bệnh viện Phổi có Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu. 

- Ngày 18/9/2019, Bệnh viện Phổi và Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng 

Phúc Thịnh thực hiện ký hợp đồng thi công xây dựng công trình theo kết quả 

đấu thầu được phê duyệt (Hợp đồng số 18/2019/HĐXD). 

* Nhận xét:  

(1) Ưu điểm:  

Kế hoạch đấu thầu được lập, phê duyệt có căn cứ đảm bảo quy định:  Có 

dự toán kèm theo Báo cáo kinh tế kỹ thuật được phê duyệt, nguồn vốn cấp cho 

công trình; Về hình thức lựa chọn nhà thầu, phương thức lựa chọn nhà thầu, 

loại hợp đồng, thời gian thực hiện của các gói thầu đảm bảo theo quy định của 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP.   

(2) Thiếu sót: 

Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng T.N.T lập Báo cáo số 73/BC-

TVĐT đánh giá hồ sơ dự thầu chưa soát xét kỹ dẫn đến lỗi đăng tải thông tin 

trên báo đấu thầu của gói thầu đã là ngày 19/8/2019 với số đăng 155 là chưa 

đúng theo hồ sơ là ngày 15/8/2019 với số đăng 232. 

2.3. Việc tổ chức thi công và giám sát thi công công trình. 

- Ngày 19/9/2019, Chủ đầu tư và các đơn vị liên quan bàn giao mặt bằng 

thi công Cải tạo, sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện 

Phổi tỉnh Nam Định. 

- Đơn vị thi công là Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh thực 

hiện thi công từ ngày 19/9/2019 đến ngày 17/01/2020. Trong quá trình thi 

công, đơn vị thi công đã bố trí nhân lực và máy móc thi công phần việc do 

mình đảm nhận; mở sổ ghi chép nhật ký thi công; tổ chức thi công công trình 

theo thiết kế được duyệt.  

- Đơn vị Giám sát thi công là Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định 

đã thực hiện việc giám sát và xác nhận công việc hàng ngày trên sổ nhật ký thi 

công. Trong quá trình giám sát, Công ty đã bố trí cán bộ giám sát đáp ứng các 

quy định của pháp luật về giám sát thi công xây dựng. 

- Trong quá trình thi công sau khi hoàn thành mỗi phần việc, hạng mục 

công trình nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tổ chức lập biên bản nghiệm 
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thu công việc xây dựng, sau đó có phiếu yêu cầu nghiệm thu gửi Chủ đầu tư, 

Ban quản lý dự án theo quy định.      

2.4. Công tác nghiệm thu, thanh quyết toán công trình 

- Ngày 19/01/2020, các bên thống nhất biên bản nghiệm thu hoàn thành 

công trình xây dựng. 

- Ngày 19/02/2020, Chi Cục giám định xây dựng có Thông báo số 

67/CCGĐXD-DGG&ATXD về kết quả kiểm tra hồ sơ hoàn thành và hiện 

trường thi công xây dựng công trình, có nội dung: 

Nghiệm thu hoàn thành công trình xây dựng đúng thiết kế và hồ sơ dự thầu 

được phê duyệt, theo đúng thực tế đã thi công (phù hợp với hồ sơ thiết kế, hồ sơ 

dự thầu được phê duyệt) 

 - Ngày 26/6/2020, Sở Tài chính có Quyết định số 72/QĐ-STC về việc phê 

duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Cải tạo, sửa chữa một số hạng 

mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định, với giá trị quyết toán 

là 4.938.137.000 đồng. 

 - Ngày 04/11/2022, Đoàn thanh tra đã cùng với Ban quản lý dự án và các 

nhà thầu kiểm tra thực tế công trình (Đoàn thanh tra kiểm tra kích thước hình 

học và kiểm đếm một số phần việc của công trình; Không kiểm tra thực tế các 

khối lượng hạng mục ngầm bị che khuất, đã lắp đặt cho công trình; Không kiểm 

định chất lượng công trình, chất lượng vật tư, vật liệu đưa vào công trình; 

Không đối chiếu hoá đơn chứng từ tại các nhà thầu, các đơn vị cung cấp vật tư 

dịch vụ) thấy: Ban quản lý dự án, Nhà thầu xây lắp, Nhà thầu lập báo cáo kinh 

tế kỹ thuật, Nhà thầu tư vấn giám sát thi công đã nghiệm thu và đề nghị quyết 

toán thanh toán vốn một số phần việc không đúng với khối lượng thực tế thi 

công như: Cửa sổ nhựa lõi thép 2 cánh mở quay, phụ kiện GU: 2 bản lề 9 lỗ + 2 

tay cài + 2 chống gió, kính an toàn 6,38 ly; Ốp tường trụ, cột, kích thước gạch 

300x450mm, với tổng số tiền: 21.671.000 đồng. 

2.5. Việc thực hiện quy định về giám sát đánh giá đầu tư 

Chủ đầu tư thực hiện chưa đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư 

theo quy định tại Khoản 6 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 

30/9/2015 của Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT-BKH&ĐT ngày 

18/12/2015 về giám sát và đánh giá đầu tư: Thiếu Báo cáo giám sát, đánh giá 

định kỳ; Báo cáo giám sát, đánh giá trước khi khởi công dự án. 

III. KẾT LUẬN 

1. Những kết quả đạt được 

1.1. Về công tác quản lý dự án, thực hiện dự án 

- Chủ đầu tư đã thực hiện tự lập, trình thẩm định, phê duyệt Chủ trương đầu 

tư, Báo cáo kinh tế kỹ thuật dự án đảm bảo theo quy định của Luật Đầu tư công 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/dau-tu/nghi-dinh-84-2015-nd-cp-giam-sat-danh-gia-dau-tu-292148.aspx


 

11 

số 39/2013/QH13, Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 và các văn bản quy định 

pháp luật trong đầu tư, xây dựng công trình. 

- Tổ chức thi công hoàn thành công trình theo thời gian được phê duyệt. 

Công tác thi công được giám sát theo quy định; tại thời điểm thanh tra công 

trình xây dựng chưa có hiện tượng hư hỏng. Công trình xây dựng nhìn chung 

đảm bảo về chất lượng và mỹ thuật, được Chi cục Giám định xây dựng kiểm tra 

xác nhận chấp thuận kết quả nghiệm thu công trình phù hợp với hồ sơ thiết kế 

được duyệt và hồ sơ hoàn công được lập. Sau khi được nghiệm thu, bàn giao 

đưa vào sử dụng đã đáp ứng được mục tiêu của dự án.        

1.2. Về công tác lựa chọn nhà thầu 

- Chủ đầu tư thực hiện theo các bước trong quy trình lựa chọn nhà thầu 

đảm bảo theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 và Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014. 

- Tổ chức đấu thầu, lựa chọn được các nhà thầu tư vấn, nhà thầu xây dựng 

để thực hiện dự án theo quy định. 

2. Những sai sót, khuyết điểm, tồn tại 

(1) Đối với Chủ đầu tư: 

- Chưa thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo giám sát, đánh giá đầu tư theo quy 

định tại Khoản 6 Điều 68 Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày 30/9/2015 của 

Chính phủ và Thông tư số 22/2015/TT-BKH&ĐT ngày 18/12/2015 về giám sát 

và đánh giá đầu tư;  

- Chưa thực hiện bước lập nhiệm vụ thiết kế xây dựng công trình theo quy 

định tại Điều 17, 18 Nghị định số 46/2015/NĐ-CP ngày 12/5/2015 về quản lý 

chất lượng và bảo trì công trình xây dựng. 

- Ký Hợp đồng với Công ty cổ phần Vạn Xuân UST theo hình thức hợp 

đồng theo đơn giá điều chỉnh là chưa đúng theo Điều 62 Luật Đấu thầu số 

43/2013/QH13. 

 (2) Đơn vị tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu là Công ty 

TNHH tư vấn kiểm định xây dựng T.N.T: Trong quá trình lập báo cáo số 

73/BC-TVĐT đánh giá hồ sơ dự thầu đơn vị đã chưa soát xét kỹ dẫn đến lỗi 

đăng tải thông tin trên báo đấu thầu của gói thầu đã là ngày 19/8/2019 với số 

đăng 155 là chưa đúng theo hồ sơ là ngày 15/8/2019 với số đăng 232. 

 (3) Khi lập hồ sơ nghiệm thu quyết toán công trình hoàn thành Ban quản 

lý dự án, Nhà thầu xây lắp, đơn vị tư vấn giám sát thi công, đơn vị tư vấn thiết 

kế đã nghiệm thu và đề nghị quyết toán một số phần việc không đúng với khối 

lượng thực tế thi công, với tổng số tiền: 21.671.000 đồng. 

IV. CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ THEO THẨM QUYỀN ĐÃ ÁP DỤNG 

Xét đề nghị của Đoàn thanh tra, Biên bản làm việc ngày 17/11/2022 giữa 

Đoàn thanh tra và các đơn vị có liên quan, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
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ban hành Quyết định số 83/QĐ-SKH&ĐT ngày 25/11/2022 về việc thu hồi tiền, 

số tiền 21.671.000 do Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh thụ 

hưởng không đúng. Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh đã chấp 

hành Quyết định thu hồi và nộp số tiền trên vào Kho bạc nhà nước tỉnh Nam 

Định ngày 29/11/2022. 

V. KIẾN NGHỊ VÀ CÁC BIỆN PHÁP XỬ LÝ 

Đối với các sai sót, khuyết điểm, tồn tại nêu tại kết luận mục (1), (2): Yêu 

cầu Chủ đầu tư; Công ty TNHH tư vấn kiểm định xây dựng T.N.T, tổ chức chấn 

chỉnh, rút kinh nghiệm đối với các dự án sau.  

Đối với các sai sót, khuyết điểm, tồn tại nêu tại kết luận mục (3): Yêu cầu 

Ban Quản lý dự án; Công ty cổ phần tư vấn và xây dựng Phúc Thịnh; Công ty cổ 

phần Vạn Xuân UST; Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Nam Định, tổ chức 

kiểm điểm xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm, đồng thời chấn chỉnh, rút kinh 

nghiệm đối với các dự án sau. Báo cáo gửi về Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư 

bằng văn bản trước ngày 20/12/2022. 

Trên đây là kết luận thanh tra việc chấp hành các quy định về quản lý, thực 

hiện dự án; chấp hành các quy định trong lĩnh vực đấu thầu đối với dự án: Cải tạo, 

sửa chữa một số hạng mục của nhà điều trị số 9 Bệnh viện Phổi tỉnh Nam Định. 

Giao Thanh tra Sở theo dõi, đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra theo 

quy định./. 

Nơi nhận: 

- Thanh tra tỉnh; 

- Ban Giám đốc Sở; 

- Bệnh viện Phổi; 

- Các đơn vị liên quan; 

- Đoàn thanh tra; 

- Lưu: VT, T.Tr. 

GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 
 

 Mai Văn Quyết 
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