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HỒ SƠ YÊU CẦU  

NHIỆM VỤ THIẾT KẾ  

I. TÊN DỰ ÁN: MEDLATEC TRÍCH SÀI GIAI ĐOẠN 2 

II. CHỦ ĐẦU TƯ. 

Công ty TNHH Công nghệ và Xét nghiêm Y học. 

Địa chỉ : Số 42 - 44 Nghĩa Dũng, Quận Ba Đình, TP Hà Nội. 

Điện thoại: 043.7162066.     FAX: 043.7150366 

III. CÁC CĂN CỨ ĐỂ LẬP NHIỆM VỤ THIẾT KẾ. 

3.1. Các văn bản pháp quy chung. 

3.2. Các văn bản pháp lý liên quan đến dự án. 

3.3. Các tài  liệu sử dụng. 

3.4. Các quy chuẩn xây dựng, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. 

IV. MỤC TIÊU ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH. 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA MEDLATEC TRÍCH SÀI  được Xây dựng với mục tiêu: 

- Đầu tư xây dựng mô hình Trung tâm chẩn đoán hiện đại chất lượng cao đáp ứng 

cho nhu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho tất cả các đối tượng. 

- Dần hình thành các chuyên khoa sâu, với đội ngũ cán bộ đủ khả năng chuyên môn 

và trang thiết bị đồng bộ, hiện đại. 

- Phối hợp với các Bệnh viện Nhà nước, tư nhân, liên doanh, cơ sở có vốn đầu tư 

nước ngoài để nghiên cứu khoa học, đào tạo cán bộ, áp dụng kỹ thuật mới góp phần tham 

gia công tác chăm sóc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân tại địa phương. 

- Giảm sự quá tải cho các bệnh viện đầu ngành. 

V. ĐỊA ĐIỂM XÂY DỰNG. 

5.1. Vị trí và ranh giới khu đất xây dựng. 

- Địa điểm xây dựng dự án MEDLATEC TRÍCH SÀI GIAI ĐOẠN 2: SỐ 99A PHỐ 

TRÍCH SÀI – PHƯỜNG BƯỞI – QUẬN TÂY HỒ - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

- Diện tích khu đất là 180,9 m2. (Mật độ xây dựng 88%) 

- Mặt tiền quay ra Hồ Tây, hai bên 1 mặt giáp ngõ đi, 1 mặt giáp công trình hiện 

trạng, phía sau giáp nhà dân. 
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Tòa nhà MEDLATEC TRÍCH SÀI HIỆN TRẠNG 



5.2. Địa chất công trình. 

- CĐT cung cấp số liệu theo yêu cầu mà TVTK đề ra. 

VI. CHỨC NĂNG VÀ QUY MÔ CÔNG TRÌNH. 

6.1. Chức năng. 

Chức năng sử dụng của các tầng như sau: 

- Tầng 1: Quầy dược, P. Chụp Cộng Hưởng Từ, P. PET CT SCAN. 

- Tầng 02 và tầng 3: Khu vực chuyên môn (Mỗi tầng bố trí một phòng khám kiêm 

phòng trực và một phòng lưu bệnh nhân nội trú). 

- Tầng 04 :Một phòng họp (quy mô 15-20 người), một phòng làm việc Chủ tịch 

HĐTV có vệ sinh khép kín, Phòng làm việc Ban giám đốc và thư ký. 

- Tầng Tum: Khu giặt – phơi đồ - kết hợp cà phê sân thượng. 

6.2. Quy mô công trình: 

Công trình MEDLATEC TRÍCH SÀI GIAI ĐOẠN 2   được xây dựng với quy mô 04 

tầng, 01 tum, trên khu đất có diện tích 180.9m2 

VII. YÊU CẦU VỀ KIẾN TRÚC CÔNG TRÌNH. 

- MEDLATEC TRÍCH SÀI GIAI ĐOẠN 2  được thiết kế theo mô hình Phòng khám đa 

khoa và trung tâm chẩn đoán hình ảnh công nghệ cao và sang trọng. Toàn bộ công trình 

được thiết kế trên nguyên tắc đáp ứng được các yêu cầu sử dụng theo chức năng của công 

trình với hình thức kiến trúc hiện đại, ăn khớp hài hòa với công trình hiện trạng. 

- Giải pháp bố cục mặt bằng kiến trúc các công trình trong phòng khám phải đảm 

bảo hợp lý phù hợp không chồng chéo giữa các bộ phận và trong từng bộ phận. Mỗi khoa 

phòng phải có bảng chỉ dẫn đến từng phòng ban cụ thể. 

- Trong bố cục của từng công trình, từng bộ phận phải đảm bảo các yêu cầu riêng 

biệt giữa phòng bệnh nhân nam và nữ, giữa các thao tác thủ thuật vô khuẩn và hữu khuẩn, 

giữa thuốc men, thức ăn đồ dùng sạch với đồ bẩn, nhiễm khuẩn, xác, rác... 

- Các phòng khám phải khai thác triệt để thông gió và chiếu sáng tự nhiên theo đúng 

tiêu chuẩn thiết kế. 

- Các chi tiết kiến trúc trong công trình như hành lang, cầu thang, cửa,…phải đảm 

bảo theo đúng tiêu chuẩn thiết kế và yêu cầu sử dụng. 

- Lối vào, hành lang, cửa đi, khu vực khám bệnh, buồng bệnh, khu vệ sinh và nơi 

dịch vụ công cộng phải thiết kế cho người tàn tật tiếp cận sử dụng theo tiêu chuẩn hiện 

hành. 

- Xem xét phương án liên kết với tòa nhà hiện trạng để tận dụng thang máy và thuận 

tiện trong quá trình di chuyển 

- Phối cảnh công trình ăn khớp với tòa nhà hiện trạng. 



VIII. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT CÔNG TRÌNH. 

8.1. Yêu cầu về kết cấu và hoàn thiện công trình. 

- Kết cấu công trình: Hiện đại, an toàn, bền vững, bảo đảm tính khả thi, đáp ứng được 

các yêu cầu về tổ chức không gian và thẩm mỹ kiến trúc, phù hợp với tiêu chuẩn hiện hành, 

nhất là đối với các không gian lớn, song vẫn đảm bảo yêu cầu hợp lý kinh tế và tiết kiệm. 

- Tường của các phòng thủ thuật, phòng vô khuẩn và phòng nghiệp vụ phải được sử 

dụng vật liệu theo tiêu chuẩn quy định hiện hành của Bộ Y tế. 

- Sàn, nền các phòng phải cọ rửa được thường xuyên phải làm bằng vật liệu chống 

thấm, dễ cọ rửa. Đối với các phòng có sử dụng axit, sàn và mặt xét nghiệm, chậu rửa và bể 

phải làm bằng vật liệu chống axit. 

- Mái của các công trình phải đảm bảo chống thấm, chống nóng phù hợp với khí hậu. 

- Cửa sổ, cửa đi phải có móc chốt giữ và có biện pháp bảo vệ cho kính khỏi va đập 

khi có gió lớn. 

8.2. Yêu cầu về cung cấp điện. 

Hệ thống cấp điện phải được thiết kế đồng bộ đảm bảo cho các chiếu sáng và sử 

dụng các trang thiết bị y tế, thông tin liên lạc… 

- Chiếu sáng cho các phòng ban và bộ phận phải tuân thủ theo TCXD hiện hành, 

dùng công nghệ hiện đại, đèn led, có vùng chiếu sáng dùng công nghệ nhà thông minh, 

cảm ứng. 

- Hệ thống chiếu sáng phải độc lập với hệ thống điện dùng cho máy và thiết bị có 

công suất lớn. 

- Phải có nguồn điện dự phòng và phải bảo đảm thường xuyên có điện cho các bộ 

phận như: 

+ Trạm bơm nước chữa cháy. 

+ Hệ thống chiếu sáng sự cố và chỉ dẫn lối thoát nạn. 

- Các phòng bệnh nhân phải được trang bị hệ thống chuông gọi, chuông báo, các 

phòng vô trùng dây dẫn phải bịt kín. 

- Hệ thống chống sét cho các công trình phải tuân theo các quy định trong TCXD 

hiện hành. 

8.3. Yêu cầu về hệ thống cung cấp nước: 

Nguồn nước phải được cung cấp liên tục 24 giờ/ngày cho các hoạt động của phòng 

khám; có bể nước dự phòng, bể nước cứu hỏa, phù hợp với quy định về phòng cháy chữa 

cháy. Hệ thống cấp nước phải tuân thủ theo TCVN hiện hành. 

8.4. Yêu cầu về xử lý nước thải: 



Lưu lượng nước thải thu gom về trạm xử lý nước thải được tính bằng 80% lượng cấp 

nước sinh hoạt:         

- Nước thải được thu về trạm xử lý nước thải tập trung của phòng khám để xử lý. 

Nước thải sau khi xử lý phải đạt mức B theo Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 5945-2005 và 

được khử trùng trước khi xả ra hệ thống thoát nước của khu vực . 

8.5. Yêu cầu về thu gom, phân loại và xử lý chất thải rắn (CTR).  

Thu gom 100% CTR phát sinh: 

- Chất thải rắn của phòng khám phải được phân làm 4 loại và đựng trong túi nilong 

hoặc hộp cứng theo từng loại: Chất thải chung không độc, chất thải nhiễm khuẩn, chất thải 

rắn là các vật sắc nhọn, chất hoá học + chất phóng xạ + thuốc gây độc theo đúng quy định 

hiện hành của Bộ Y tế. 

- Chất thải rắn Y tế và chất thải rắn thông thường: Lượng chất thải rắn Y tế và chất 

thải rắn thông thường của phòng khám sẽ được hợp đồng với Công ty công trình đô thị 

của thành phố để vồng vận chuyển đến nơi xử lý theo quy định. 

8.6. Yêu cầu về phòng cháy chữa cháy 

- Tuân thủ theo các quy định chung về phòng cháy, chống cháy cho công trình được 

quy định trong Quy chuẩn Xây dựng Việt Nam.  

- Hệ thống, thiết bị phòng cháy, chữa cháy phải phù hợp với quy mô công trình, đảm 

bảo an toàn cao nhất và thuận lợi khi sử dụng. 

- Sử dụng thiết bị, công nghệ hiện đại, tiên tiến, có độ tin cậy cao.  

- Sử dụng tối đa các vật liệu khó cháy, không cháy.  

- Đảm bảo thoát nạn nhanh chóng khi có sự cố, có hệ thống đèn chiếu sáng sự cố, có các 

phương tiện, dụng cụ chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn tại chỗ. 

8.7. Yêu cầu về cung cấp mạng Công nghệ thông tin 

- Hệ thống thông tin liên lạc, mạng máy tính thiết kế đồng bộ, khoa học, đảm bảo tính 

an toàn, bảo mật, thông suốt trong mọi điều kiện thời tiết và tiện lợi cho việc sử dụng và bảo 

trì. 

- Hệ thống dây mạng phải là dây cat 6 hoặc 6e có nguồn gốc rõ ràng đảm bảo đường 

truyền 1G/giây. 

8.8. Yêu cầu về điều hòa không khí. 

Hệ thống điều hoà không khí: Bao gồm các máy điều hoà âm trần, kết hợp máy điều hoà 

cục bộ tại những vị trí thích hợp để tiện sử dụng và đảm bảo yêu cầu kinh tế. 

8.9. Yêu cầu về hệ thống chống sét. 

Đáp ứng tiêu chuẩn chống sét đối với nhà cao tầng và cho các thiết bị… 

8.10. Yêu cầu về an ninh. 



Bảo đảm an ninh cho công trình với các hệ thống kỹ thuật bao gồm: Hệ thống giám sát 

an ninh, ghi hình bằng camera quan sát toàn bộ các khu vực của phòng khám. 

8.11. Yêu cầu về kinh tế. 

Các đề xuất về giải pháp kiến trúc, về công nghệ, trang thiết bị phải hợp lý về mặt kinh 

tế và phải có tính khả thi cao. 

Sử dụng các chỉ tiêu kinh tế, kỹ thuật tiên tiến theo các quy định hiện hành. Chi phí hợp 

lý để công trình có chất lượng cao, đáp ứng đầy đủ các yêu cầu đặt ra, đảm bảo sự hợp lý giữa 

chi phí đầu tư ban đầu và chi phí vận hành, bảo trì công trình. 

8.12. Các yêu cầu khác. 

Tổ chức tư vấn thiết kế có trách nhiệm nghiên cứu đề xuất bổ sung những nội dung mà 

trong nhiệm vụ thiết kế công trình chưa đề cập hết nhằm đảm bảo đáp ứng cao nhất các yêu 

cầu sử dụng đối với công trình. 

Quá trình nghiên cứu, thiết kế cho phép sử dụng các tiêu chuẩn thiết kế của nước ngoài 

phù hợp và được phép áp dụng. 

IX. CÁC YÊU CẦU ĐỐI VỚI HỒ SƠ. 

9.1. Phần thuyết minh. 

Thuyết minh phương án kiến trúc phải trình bày rõ ràng, đầy đủ các tiêu trí trên khổ 

giấy A4 và thể hiện các nội dung chủ yếu sau: 

- Giải pháp quy hoạch tổng mặt bằng, kiến trúc công trình; 

- Giải pháp kết cấu, vật liệu, công nghệ áp dụng; 

- Ý tưởng kiến trúc của phương án cả về hình khối và công năng sử dụng. Đặc biệt 

lưu ý đến việc thuyết minh công năng sử dụng của khu khám. 

- Sự phù hợp của phương án với các yêu cầu về quy hoạch, cảnh quan, kiến trúc khu 

vực xây dựng và các yêu cầu về kỹ thuật công trình. 

- Dự kiến các giải pháp kỹ thuật bên trong và bên ngoài công trình. 

- Đánh giá ảnh hưởng của phương án đối với các quy định về bảo vệ môi trường và 

phòng chống cháy nổ. 

- Dự toán giá thành xây dựng công trình và khối lượng sơ bộ các hạng mục. 

- Tính khả thi, tiến độ thi công của phương án. 

9.2. Phần bản vẽ. 

- Tổng mặt bằng tầng trệt tỷ lệ 1/200: Thể hiện rõ mối liên hệ giữa công trình với hệ 

thống giao thông và không gian mở (khổ giấy A3); 

- Mặt bằng các tầng công trình tỷ lệ 1/200-1/100 (khổ giấy A3); 

- Mặt đứng công trình tỷ lệ 1/200-1/100 (mặt đứng có hướng tiếp giáp với các mặt 

đường) (khổ giấy A3); 



- Các mặt cắt công trình tỷ lệ 1/200-1/100 (02 mặt cắt dọc và ngang) (khổ giấy A3); 

- Các Bản vẽ phối cảnh: Bản vẽ phối cảnh Tổng thể; Phối cảnh góc công trình; Phối 

cảnh các Tầng (phòng, ban); Phối cảnh các khu vực quan trọng; Các Bản vẽ minh hoạ về 

nội thất tại các không gian quan trọng như: Sảnh tiếp đón, Hội trường, phòng họp, phòng 

làm việc Lãnh đạo (khổ giấy A3); 

- Các bản vẽ minh hoạ về nội ngoại thất (khổ giấy A3); 

- Các bản vẽ về giải pháp kỹ thuật chính (khổ giấy A3); 

- Các bản vẽ minh hoạ khác (khổ giấy A3); 

X. CÁC YÊU CẦU KHÁC: 

- Bản thuyết minh, tiêu đề, chú giải… trên bản vẽ sử dụng tiếng Việt; 

- Các bản vẽ kỹ thuật được in đen trắng hoặc màu; 

- Các bản vẽ, thuyết minh, hoặc video… được ghi vào đĩa CD. 
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