
DỰ ÁN 54: BỆNH VIỆN TIM MẠCH THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

(QUY MÔ 300 GIƯỜNG) 
 

1. Tên dự án Bệnh viện Tim mạch thành phố Cần Thơ (quy mô 300 giường) 

2. Địa điểm 

thực hiện dự 

án 

Khu đô thị An Bình – Mỹ Khánh, đường Nguyễn Văn Cừ, phường An 

Bình, Q. Ninh Kiều, TP. Cần Thơ (giáp phía sau Bệnh viện Nhi đồng thành 

phố Cần Thơ) 

3. Mục tiêu dự 

án 

Tăng cường năng lực chẩn đoán, chăm sóc và điều trị bệnh nhân tim mạch 

của Bệnh viện Tim Mạch Cần Thơ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ khám 

chữa bệnh tim mạch cho người dân trên địa bàn thành phố Cần Thơ và các 

các tỉnh thuộc khu vực đồng bằng sông Cửu Long. 

4. Quy mô đầu 

tư 
Tổng diện tích đất phục vụ dự án khoảng 3 ha 

5. Tổng mức 

đầu tư dự 

kiến 

Khoảng 798 tỷ VND (tương đương 35,05 triệu USD).  

6. Hình thức 

đầu tư 
Xây dựng – chuyển giao hoặc hình thức khác (ODA). 

7. Hiệu quả 

dự kiến của 

dự án 

- Thành phố có bệnh viện Tim mạch (quy mô 300 giường) đầy đủ các bộ 

phận chức năng, phòng khám chữa bệnh khang trang; với cơ sở vật chất, 

trang thiết bị hiện đại,... tạo môi trường làm việc trong sạch, thoải mái cho 

đội ngũ y bác sĩ, nhân viên của bệnh viện trong hoạt động, nâng cao năng 

lực hiệu quả trong công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân thành phố; 

giảm chi phí khám chữa bệnh, giảm áp lực về khám chữa bệnh cho các 

bệnh viện tuyến trên, góp phần thực hiện công bằng xã hội, xóa đói giảm 

nghèo. 

- Dự án đầu tư góp phần giảm nhẹ gánh nặng bệnh tật, tăng cường sức khỏe 

cho cộng đồng. Việc làm giảm gánh nặng bệnh tật đối với người dân cũng 

đem lại lợi ích kinh tế cho gia đình và cộng đồng, tạo điều kiện thúc đẩy xã 

hội phát triển, cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn, góp phần đưa nền kinh tế 

phát triển toàn diện. 

- Thực hiện đúng tinh thần kêu gọi đầu tư tại Quyết định số 539/QĐ-UBND 

ngày 02/3/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố và Thông báo kết 

luận số 435/TB-VPUB ngày 29/11/2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân 

thành phố tại cuộc họp Tổ công tác hỗ trợ các dự án đầu tư theo hình thức 

đối tác công tư. 

1. Hiệu quả kinh tế: 

- Nhà nước không bị áp lực về vốn để xây dựng tại thời điểm hiện tại, dự án 

sẽ được xây dựng nhanh hơn khi áp dụng theo hình thức đầu tư thông 

thường sẽ kéo dài do thiếu vốn và thường bị trượt giá rất lớn theo thời gian. 

- Mặt khác, khi thực hiện đầu tư kéo theo phát triển kinh tế các khu vực lân 

cận theo quy hoạch được duyệt. 

2. Hiệu quả xã hội: 



- Thực hiện nâng cao công tác y tế nói chung, khám và điều trị bệnh tim 

mạch nói riêng theo chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhà nước, mang lại 

hiệu quả an sinh xã hội. 

- Mặt khác, khi đầu tư xây dựng sẽ làm thay đổi hoàn toàn bộ mặt địa 

phương, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển đồng đều hơn trong 

khu vực. 

8. Khái quát 

đặc điểm tự 

nhiên và hiện 

trạng 

- Hiện trạng cơ sở hạ tầng tại địa điểm thực hiện dự án: 

+ Hiện tại khu đất xây dựng đã được phê duyệt tại Quyết định số 485/QĐ-

UBND ngày 12/02/2010 về việc điều chỉnh cục bộ khu đất giáo dục thuộc 

Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Bình – Mỹ Khánh, thành phố 

Cần Thơ. Nhưng chưa được bồi hoàn giải phóng mặt bằng. Tuy nhiên, việc 

kết nối hạ tầng, cấp thoát nước, điện,... rất thuận lợi nếu dự án sớm được 

triển khai. 

+ Khu vực dự án có địa hình bằng phẳng, địa chất thuận lợi cho xây dựng 

các công trình. 

+ Địa phương có nguồn lao động dồi dào,... giao thông đường thủy, đường 

bộ, đường hàng không,... đảm bảo yêu cầu. 

9. Cơ sở pháp 

lý 

- Quyết định số 485/QĐ-UBND ngày 12/02/2010 về việc điều chỉnh cục bộ 

khu đất giáo dục thuộc Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Bình 

– Mỹ Khánh, thành phố Cần Thơ. 

 - Thông báo số 222/VPUB-XDĐT ngày 07/6/2017 của Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân thành phố Võ Thành Thống tại buổi làm việc với Bệnh viện Tim 

mạch thành phố Cần Thơ. 

Nghị định số 63/2018/NĐ-CP ngày 04/5/2018 của Chính phủ về đầu tư theo 

hình thức đối tác công tư; 

10. Chính sách 

ưu đãi đầu tư 
Theo quy định 

11. Địa chỉ liên 

hệ 

1. Tên cơ quan: Sở Y tế thành phố Cần Thơ  

- Điện thoại: 0292 3734179. 

- Email: soyte@cantho.gov.vn 

2. Tên cơ quan: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Cần Thơ 

- Điện thoại: 0292.3830235 

- Email: sokhdt@cantho.gov.vn 

- Website: http://cantho.gov.vn/wps/portal/sokhdt/ 
Ghi chú: Trường hợp nhà đầu tư đăng ký đầu tư theo hình thức BT: Thực hiện theo chỉ đạoThủ tướng 

Chính phủ có Công văn số 342/TTg-V.I ngày 07/3/2018 về việc tạm dừng thực hiện thủ tục bán tài sản trên 

đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất theo Quyết định số 09/2007/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và 

Bộ Tài chính có văn bản số 3515/BTC-QLCS ngày 28 tháng 3 năm 2018 về việc xử lý một số vấn đề chuyển 

tiếp trong quản lý, sử dụng tài sản công có quy định “Tạm dừng việc xem xét, quyết định sử dụng tài sản 

công để thanh toán cho nhà đầu tư kể từ ngày 01/01/2018 cho đến khi Nghị định của Chính phủ quy định 

về sử dụng tài sản công để thanh toán cho nhà đầu tư khi thực hiện dự án đầu tư theo hình thức xây dựng 

– chuyển giao có hiệu lực thi hành”; sau khi có quy định hướng dẫn cụ thể sẽ tổ chức thực hiện theo quy 

định hiện hành. 
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