
 

  

SỞ Y TẾ QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ TP MÓNG CÁI 
 

Số:  1186 /TB- TTYT 
Về việc thông báo nhu cầu các gói dịch vụ 
bảo vệ, vệ sinh và vận chuyển xử lý chất 

thải y tế nguy hại phục vụ công tác thường 
xuyên năm 2022 - 2023 (12 tháng) của 

Trung tâm y tế thành phố Móng Cái 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Quảng Ninh, ngày 05 tháng 10 năm 2022 

 
Kính gửi: Các đơn vị quan tâm 

 

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng khoa học của Trung tâm Y tế thành phố 
Móng Cái ngày 02 tháng 6 năm 2022 của Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái  về 
việc thống nhất các gói dịch vụ bảo vệ, vệ sinh và vận chuyển xử lý chất thải y tế 
nguy hại phục vụ công tác thường xuyên năm 2022 - 2023 của Trung tâm y tế 
thành phố Móng Cái; 

Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái có nhu cầu các gói dịch vụ bảo vệ, vệ 
sinh và vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại phục vụ công tác thường xuyên 
năm 2022 - 2023 (12 tháng) của Trung tâm y tế thành phố Móng Cái cụ thể như 
sau: 

 1. Về công tác Bảo vệ đơn vị năm 2022 - 2023 (12 tháng): khu nhà cũ 01 vị 
trí bảo vệ. Khu nhà 6 tầng để 05 vị trí bảo vệ, 02 vị trí trông giữ xe ô tô, xe máy. 
Tổng đề nghị: 08 vi trí bảo vệ tại đơn vị. 
 2. Về công tác vệ sinh năm 2022 - 2023 (12 tháng):  

* Khu nhà 6 tầng mới 
- Khu vực 1: Phòng khám, cấp cứu, xét nghiệm, phòng mổ, phòng chiếu chụp, 
phòng trưởng khoa, bác sĩ, y tá, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, trực, 
hành chính, buồng bệnh, nhà toilet, phòng tắm, kính bao trong: 6.959 m2 

- Khu vực 2: Sảnh chờ, hành lang công cộng, cầu thang bộ, Cầu thang máy: 2.720 
m2 

- Khu vực 3: Ngoại cảnh: 6.000 m2 

- Khu vực 4: Kính mặt ngoài tòa nhà: 782 m2 

* Trung tâm Y tế cũ (trừ các khu đang làm thủ tục phá dỡ đề xây dựng giai 
đoạn 2): 
- Khu vực 1: Khu nhà điều hành, khoa truyền nhiễm, phòng trưởng khoa, bác sĩ, 
y tá, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, trực, hành chính, buồng bệnh, 
nhà toilet, phòng tắm, phòng làm việc: 1920 m2 

- Khu vực 2: Sảnh chờ, hành lang công cộng, cầu thang bộ, Cầu nối giữa các tòa 
nhà: 535 m2 

- Khu vực 3: Ngoại cảnh: 6.000 m2 

  3. Về công tác vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại năm 2022 - 2023 

(12 tháng): 



 

  

  * Tổng lượng chất thải y tế nguy hại đề nghị vận chuyển xử lý năm 2022 – 

2023 (12 tháng): 25.280 kg (có phụ lục chi tiết kèm theo). 
Các tổ chức/cá nhân có nhu cầu cung ứng, đề nghị cung cấp các thông tin 

và báo giá của hàng hóa gồm các tài liệu sau: 
- Đăng ký kinh doanh của đơn vị. 
-   Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16 giờ 00 phút ngày 15/10/2022. 

- Địa chỉ nhận thông tin: Trung tâm Y tế Thành Phố Móng Cái; Email: 

ttytmc.syt@quangninh.gov.vn 

- Các thông tin cần làm rõ liên hệ trực tiếp Ds Hoàng Linh (ĐT: 
0905.366.888) – Trưởng phòng Tổ chức hành chính Trung tâm  Y tế Thành phố 
Móng Cái. 

Trung tâm  Y tế Thành phố Móng Cái trân trong thông báo! 

 

 
Nơi nhận: 
- Sở Y tế (b/c) 
- Phòng KHNV (đăng Website của TTYT) 
- Các tổ chức, các nhân; 

- Lưu VT. 

GIÁM ĐỐC  
 
 
 

 
 

                            Đoàn Ngọc Thủy 

mailto:ttytmc.syt@quangninh.gov.vn


Phụ lục 

Các gói dịch vụ bảo vệ, vệ sinh và vận chuyển xử lý chất thải y tế nguy hại 
phục vụ công tác thường xuyên năm 2022 – 2023 (12 tháng) của Trung tâm y 

tế thành phố Móng Cái. 
(Kèm Thông báo số1186/TB - TTYT ngày 05/10/2022 của Trung tâm Y tế TP Móng Cái) 

1. Gói dịch vụ bảo vệ năm 2022 – 2023 (12 tháng). 
1.1. Đối với nhân viên bảo vệ. 
- Giới tính: Nam; Thể trạng: Chiều cao ≥ 1m60, cân nặng ≥ 55 kg; Tuổi: Từ 
18 đến 65 tuổi. 
- Có đủ điều kiện về sức khỏe (giấy chứng nhận sức khỏe do cơ quan có thẩm 

quyền cấp, giấy khám sức khỏe trong thời gian không quá 12 tháng kể từ ngày 
cấp đến ngày có thời điểm đóng thầu), trong đó có xác nhận các test thử về: 
Heroin/Morphin, Metaphetamine, Amphetamine, Marijuana (Cần sa) là âm tính. 

- Sơ yếu lý lịch cá nhân có xác nhận của địa phương, không có tiền án tiền sự, 
không trong thời gian bị điều tra của cơ quan có chức năng. 

- Có chứng chỉ huấn luyện nghiệp vụ bảo vệ chuyên nghiệp được đào tạo tại 
một trong các cơ sở sau: Học viện CSND; Học viện Cảnh sát PCCC; Trung học 
CSND 1; Trung tâm huấn luyện bảo vệ cơ quan doanh nghiệp.  

- Tất cả nhân viên bảo vệ đề xuất cho gói thầu phải có Chứng nhận PCCC cứu 
hộ, cứu nạn (theo quy định Thông tư 149/2020/TT-BCA ngày 31/12/2020 của Bộ 
Công an quy định điều kiện huấn luyện bồi dưỡng cấp giấy chứng nhận huấn 
luyện nghiệp vụ PCCC). 

- Toàn bộ nhân viên bảo vệ phải được đào tạo và cấp Chứng chỉ đào tạo bồi 
dưỡng kỹ năng giao tiếp ứng xử phù hợp với cơ quan, doanh nghiệp (Theo hướng 
dẫn tại mục II, điểm 4 hướng dẫn quản lý dịch vụ thuê, khoán bên ngoài tại Bệnh 
viện, ban hành kèm theo quyết định số: 6197/QĐ-BYT ngày 17 tháng 10 năm 
2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế. 

- Được trang bị: Trang phục đồng phục, biển tên, công cụ làm việc (đèn pin, 
dùi cui điện ....) 

1.2. Số lượng nhân viên và thời gian bảo vệ: 
- Số lượng tối thiểu là 24 người/ngày  
- Thời gian làm việc: 24 giờ/24 giờ, được chia làm 3 ca (08 giờ/ca trực) 
1.3. Phạm vi và phân chia khu vực bảo vệ: 
- Phạm vi bảo vệ: Bảo vệ toàn bộ khuôn viên Trung tâm Y tế thành phố Móng 

Cái (40.000 m2) 

Stt Khu vực bảo vệ Số lượng 

1 Cổng chính trung tâm y tế 01 người 

2 Sảnh chính (tầng 1) 01 người 

3 Sảnh cấp cứu -  khoa khám bệnh (tầng 1 ) 01 người 

4 
Khoa hồi sức cấp cứu - Khoa xét nghiệm, Phòng mổ, 
Khoa Ngoại (tầng 2 + tầng 3) 01 người 



 
 

4 

Stt Khu vực bảo vệ Số lượng 

5 
Khoa phụ sản - khoa đông y, Sản, Nội, Nhi ( tầng 4 + 
tầng 5 ) 01 người 

6 Khu Trung tâm y tế cũ 01 người 

7 Trông giữ xe ô tô, xe máy 02 người 

 Cộng 08 người/ca 

 

2. Gói dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải nguy hại năm 2022 – 2023 (12 tháng). 

2.1. Yêu cầu chung 

 - Có giấy phép hoạt động trong lĩnh vực xử lý chất thải nguy hại. 
 - Tuân thủ nghiêm các quy  định của pháp luật trong việc vận chuyển, tiêu 
huỷ chất thải nguy hại. Các phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển chất thải 
nguy hại phải đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Phương 
tiện vận chuyển chất thải nguy hại phải được ghi trong Giấy phép xử lý chất thải 
nguy hại.  

- Việc nhận và vận chuyển chất thải lây nhiễm phải đảm bảo các yêu cầu 
sau: 

+  Chất thải lây nhiễm trước khi vận chuyển phải được đóng gói trong các 
bao bì, dụng cụ kín, bảo đảm không bục, vỡ hoặc phát tán chất thải trên đường 
vận chuyển; 

+ Thùng của phương tiện chuyên dụng để vận chuyển chất thải lây nhiễm 
là loại thùng kín hoặc thùng được bảo ôn. 

- Bên nhận, vận chuyển và xử lý chất thải cho bệnh viện phải chịu hoàn 
toàn trách nhiệm kể từ thời điểm kí biên bản bàn giao chất thải y tế giữa hai bên. 
Trong trường hợp để xảy ra sự cố làm ảnh hưởng đến môi trường thì phải bồi 
thường uy tín cho bệnh viện. 

- Phải nhận rác đúng giờ quy định ( trong giờ làm việc). 
- Tần suất giao nhận ≤  07 ngày/ lần 

2.2. Yêu cầu cụ thể:  

TT Tên chất thải Trạng thái 
tồn tại Mã CTNH 

Khối lượng 
(Kg) 

1 Chất thải y tế lây nhiễm dạng rắn Rắn 13 01 01 25.000 

2 Bóng đèn huỳnh quang thải Rắn 16 01 06 30 

3 
Các loại dầu động cơ, hộp số và 
bôi trơn thải khác 

Lỏng 17 02 04 100 

4 Bộ lọc dầu đã qua sử dụng Rắn 15 01 02 30 
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5 
Các thiết bị, bộ phận của phanh đã 
qua sử dụng có chứa amiang 

Rắn 15 01 06 1,2 

6 Dầu thải Lỏng 15 01 07 10 

7 
Hộp mực in thải có các thành 
phần nguy hại Rắn 08 02 04 60 

8 Các loại Pin, Acquy khác Rắn 19 06 05 30 

9 
Hóa chất thải  bao gồm hoặc có 
chứa phần nguy hại Rắn/lỏng 13 01 02 20 

3. Gói dịch vụ vệ sinh năm 2022 – 2023 (12 tháng). 

Tuỳ vào tính chất phức tạp của từng khu vực được chia thành các khu vực  
cụ thể như sau: 

TT Danh mục các dịch vụ kỹ thuật  Đơn vị Khối lượng Ghi chú 

 Cung cấp dịch vụ vệ sinh cho Trung tâm y 
tế thành phố Móng Cái bao gồm toàn bộ 
trung tâm (bao gồm cả khu nhà 6 tầng 
mới). 

Tháng 12 

 

* Yêu cầu chung: Làm sạch các khu vực cụ 
thể như sau 

   

 Khu nhà 6 tầng mới    

1 

Khu vực 1: Phòng khám, cấp cứu, xét 
nghiệm, phòng mổ, phòng chiếu chụp, 
phòng trưởng khoa, bác sĩ, y tá, điều 
dưỡng, nhân viên, phòng họp giao ban, 
trực, hành chính, buồng bệnh, nhà toilet, 
phòng tắm, phòng làm việc 

m2 6.959  

2 

Khu vực 2: Sảnh chờ, hành lang công 
cộng, cầu thang bộ, cầu nối giữa các tòa 
nhà, ngoại cảnh, cầu thang máy 

m2 2.720  

3 
Khu vực 3: Khu vực ngoại cảnh như 
đường đi, sân vườn,…. m2 6.000  

4 
Khu vực 4: Vệ sinh Kính mặt ngoài tòa 
nhà  

m2 782  

 Trung tâm Y tế cũ     

1 

Khu vực 1: Khu nhà điều hành, khoa 
truyền nhiễm, phòng trưởng khoa, bác sĩ, 
y tá, điều dưỡng, nhân viên, phòng họp 
giao ban, trực, hành chính, buồng bệnh, 
nhà toilet, phòng tắm, phòng làm việc  

m2 1920 

 

2 
Khu vực 2: Sảnh chờ, hành lang công 
cộng, cầu thang bộ. m2 535 

 

3 
Khu vực 3: Khu vực ngoại cảnh như 
đường đi, sân vườn,…. m2 6.000  
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* Yêu cầu cụ thể: 
Stt Khu vực vệ sinh Số lượng 

1 
Khoa khám bệnh (tầng 1) các phòng khám + khu cấp 
cứu lưu + 1 khu vệ sinh chung của khu cấp cứu lưu 

01 người/1 
ca 

2 

Khoa khám bệnh (tầng 1) sảnh chung + khu đăng khý 

đón tiếp thu viện phí + Khoa cận lâm sàng + cầu bộ từ 
tầng 1 lên tầng 2 + cầu thang máy + khu vệ sinh chung 
khu đón tiếp. 

01người/1ca 

3 
Khoa xét nghiệm, Thăm dò chức năng, (Đông y tạm 
thời) Tầng 2  

01 người/1 
ca 

4 

Khoa hồi sức cấp cứu ( tầng 3 + tầng 2) (không bao gồm 
phòng mổ do hộ lý bệnh viện chịu trách nhiệm vệ sinh) 
+ thận nhân tạo 

02 người/2 
ca 

5 Khoa ngoại + sảnh ngoài +  khu vệ sinh chung tầng 3 
02 người/ 2 

ca 

6 Khoa phụ sản + sảnh ngoài + khu vệ sinh chung tầng 4 
02 người/2 

ca 

7 Khoa Nội + Cầu thang bộ từ tầng 4 lên tầng 5 
02 người/2 

ca 

8 Khoa Nhi + thang bộ từ tầng 2 lên tầng 4 
02 người/2 

ca 

9 Tầng 5 (dự kiến khoa Nội) + sảnh khu vệ sinh chung 
02 người/2 

ca 

10 
Tầng 5 (dự kiến khoa Đông y + LCK) + cầu thang bộ 
tầng 5 lên tầng 6 

01 người/1 

ca 

11 Tầng 2 khu hành chính 
01 người/1 

ca 

12 Tầng 3 khu hành chính + tầng 1 khu hành chính 
01 người/1 

ca 

13 Khoa lây + Khoa CNK + Khoa Dược 
02 người/02 

ca 

14 
Vệ sinh kính mặt ngoại tòa nhà + vệ sinh trần nhà + quạt 
trần quạt treo tường + biển báo + biển chỉ dẫn  02 người/1ca 
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Stt Khu vực vệ sinh Số lượng 

15 
Vệ sinh ngoại cảnh + cầu thang bộ thoát hiểm + cầu 
thang máy  

02người/1ca 

 Cộng 24 người 
 

 

 

 

*  Yêu cầu chi tiết 

STT Khu vực thực hiện 

Thời gian triển khai 
Yêu cầu Hàng 

ngày 

Hàng 

tuần 
Định kỳ 

Khu vực sàn sảnh chờ và hành lang công cộng 

1 

- Làm sạch hành lang 
công cộng 

X   

Làm sạch 
trước 7h00 
sáng hàng 

ngày 
Trực, duy trì 
khu vực 
luôn sạch 

- Làm sạch cửa kính, 
khung nhôm kính, làm 

sạch cửa có ban công  
 X  

- Quét màng nhện trần, 
tường, làm sạch đèn, 
quạt. 

  
1 

lần/tháng 

- Làm sạch phía ngoài 
hộp đựng bình chữa 
cháy. 

  
2 

lần/tháng 

- Làm sạch biển báo, 
biển chỉ dẫn khu vực 
công cộng phía trong tòa 
nhà 

 X  

- Thu gom rác thải về nơi 
quy định của trung tâm 

2 

lần/ngày 
(sáng, 

chiều và 
khi cần) 

  

- Đánh sàn định kỳ   
1 

lần/tháng 

Khu vực phòng trưởng khoa, phòng bác sỹ, y tá, phòng họp giao ban 

2 

- Làm sạch, thu gom chất 
thải X   

 
- Làm sạch ngoài tủ đựng 
tài liệu 

 X  

- Làm sạch trần, tường, 
đèn, quạt   

1 

lần/tháng 
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STT Khu vực thực hiện 

Thời gian triển khai 
Yêu cầu Hàng 

ngày 
Hàng 
tuần 

Định kỳ 

- Làm sạch bàn ghế làm 
việc, trang thiết bị (trừ 
các thiết bị chuyên dụng) 

X   

- Quét mạng nhện trần, 
tường, đèn 

 X  

- Vệ sinh các biển bảng  X  

- Làm sạch vách kính, 
cửa kính   X  

Khu vực buồng bệnh 

3 

- Làm sạch sàn X   

 

Làm sạch tủ 
đựng đồ sau 

khi bệnh 
nhân đã 

xuất viện 

- Làm sạch nhà vệ sinh 
(nếu có) 

2 

lần/ngày   
( sáng, 

chiều) 

  

- Quét màng nhện trần, 
tường, làm sạch đèn và 
quạt. 

  
1 

lần/tháng 

- Làm sạch mặt ngoài tủ 
đựng đồ của bệnh nhân 

X   

- Làm sạch, tẩy các vết 
bẩn bám trên tường ốp 
gạch đá men. 

 X  

- Làm sạch cửa sổ, cửa ra 
vào 

X   

- Làm sạch giường bệnh. X   

- Thu gom rác thải về nơi 
quy định của bệnh viện 

2 

lần/ngày 
(sáng, 

chiều và 
khi cần) 

  

Khu vực cầu thang bộ 

4 

- Làm sạch toàn bộ mặt 
bậc 

X   

 

Kiểm tra và 
duy trì 

- Làm sạch cửa kính 
(trên cao) 

  
1 

lần/tháng 

- Làm sạch tay vịn Inox  
2 

lần/tuần 
 

- Quét màng nhện trần, 
đèn gầm cầu thang, 
tường 

 X  
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STT Khu vực thực hiện 

Thời gian triển khai 
Yêu cầu Hàng 

ngày 
Hàng 
tuần 

Định kỳ 

- Làm sạch đèn, quạt   
1 

lần/tháng 

Khu vực cầu nối giữa các tòa nhà 

5 

- Làm sạch sàn, tường 

2 

lần/ngày 
(Sáng, 

chiều) 

   

- Quét màng nhện trần, 
tường trên cao, làm cửa 
kính, khung nhôm kính 

 X   

Khu vực Toilet và phòng tắm 

6 

- Sàn, tường, trần, đèn, 
bàn cầu, bồn tiểu, lavabo 

Ít nhất 2 
lần/ngày 
(Sáng, 

chiều) 

  

Giấy vệ 
sinh, xà 

phòng rửa 
tay, viên 

khử mùi do 
bên trung 

tâm cung 

cấp 

- Làm sạch, khử mùi 

X 

ít nhất 
15 phút 

dội 
nước xử 
lý /lần 

  

- Thay viên khử mùi tiểu 
nam 

   

- Cửa ra vào, cửa sổ, cửa 
chớp 

 X  

- Vệ sinh các biển bảng  X  

- Thay túi nylon và đổ 
rác 

X   

Khu vực Kính mặt ngoài tòa nhà 

7 

-Làm sạch cửa kính, 
khung nhôm kính, làm 

sạch cửa có ban công 

  
2 

lần/năm 
 

Khu vực ngoại cảnh 

8 
- Làm sạch đường đi, sân 
vườn ... X    

Khu vực thu gom rác 

9 

- Tất cả các rác thải được 
thu gọn và phân loại rác 
về nơi quy định của bệnh 
viện 

X   

Túi nilon 

đúng qui 
định của 

thông tư 58-

2015/TTLT-
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STT Khu vực thực hiện 

Thời gian triển khai 
Yêu cầu Hàng 

ngày 
Hàng 
tuần 

Định kỳ 

BYT 

BTNMT 

* Giá đã bao gồm các chi phí: 

   - Chi phí trả lương cho nhân viên vệ sinh (kể cả bảo hiểm y tế và xã hội, tiền 
thưởng và chi phí khác) 

   - Trang bị bảo hộ lao động và an toàn lao động 

   - Chi phí khấu hao thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc làm sạch 

   - Chi phí hoá chất làm sạch, hoá chất bảo dưỡng, túi bóng các loại theo đúng 
Quy định. 

   - Chi phí những dụng cụ và vật liệu cần thiết cho quá trình làm sạch. 
   - Chi phí quản lý. 
   - Thuế 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 


