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  BỘ Y TẾ 

BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI  

TRUNG ƯƠNG 

Số           /QĐ- NĐTW 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 
  

 

Hà Nội, ngày     tháng      năm 2016 

QUYẾT ĐỊNH 

VÒ viÖc thµnh lËp Héi ®ång ®Êu thÇu 

vËt t tiªu hao, ho¸ chÊt, sinh phÈm cña bÖnh viÖn. 

 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN BỆNH NHIỆT ĐỚI TRUNG ƯƠNG 

 

- Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013; 

- Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ 

quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

- Căn cứ Quyết định số 08/2016/QĐ-TTg ngày 26/2/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ Quy định việc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung;  

- Căn cứ Thông tư 11/2016/TT-BYT  ngày 11/5/20126 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

- Căn cứ thông tư số 09/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc Ban 

hành Danh mục thuốc đấu thầu, Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. 

- Căn cứ thông tư số 10/2016/TT-BYT ngày 05 tháng 5 năm 2016 về việc Ban 

hành Danh mục thuốc sản xuất trong nước đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá thuốc 

và khả năng cung cấp 

- Căn cứ thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết về việc 

sử dụng vốn nhà nước mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ 

quan nhà nước, đơn vị thuộc lục lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công 

lập, tổ chức chính trị- xã hội nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề 

nghiệp. 

 

QuyÕt ®Þnh 

§iÒu I: Thµnh lËp Héi ®ång thÇu mua thuèc thiÕt yÕu, vËt t tiªu hao, ho¸ chÊt, sinh 

phÈm phôc vô c«ng t¸c kh¸m ch÷a bÖnh cña bÖnh viÖn bao gåm c¸c thµnh viªn sau: 

- 

- 

- 



Ngày ban hành: 01/07/2013  Trang 2/13 

 

§iÒu II: Héi ®ång ®Êu thÇu cã nhiÖm vô: 

- 

- 

- 

§iÒu III: Trëng c¸c ®¬n vÞ vµ c¸c c¸n bé cã tªn ë §iÒu I chÞu tr¸ch nhiÖm thi hµnh 

quyÕt ®Þnh nµy kÓ tõ ngµy kÝ ban hµnh. 

              Gi¸m ®èc bÖnh viÖn  

 

N¬i nhËn: 

 - Nh §iÒu I  

 - Lu v¨n th 

 - Lu khoa Dîc 

 

                                                                                   Nguyễn Văn Kính 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


