
BM.01.DUOC.07 

Bé y tÕ 

BÖnh viÖn bÖnh nhiÖt ®íi 

trung ¬ng 
V/v: thông qua hồ sơ mời thầu mua thuốc, hoá 

chất sinh phẩm, vật tư năm 20.... 

 

Céng hoµ x· héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp- Tù do- H¹nh phóc 

 

 

Hµ Néi, ngµy  .... th¸ng  ...  n¨m .... 

 

Biªn b¶n häp héi ®ång thÈm ®Þnh  

 

         Thời gian : Cuộc họp bắt đầu lúc ..... giờ ...... ngày ...... tháng .... năm 20..... 

Thành phần tham dự họp: 

1.     

2.     

3.     

4.     

5.     

 

- 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. 



- Căn cứ Quyết định số ...../QĐ -NĐTW ngày ........... của Giám đốc Bệnh viện bệnh 

Nhiệt đới Trung ương về việc thành lập Hội đồng thẩm định đấu thầu mua thuốc, 

hóa chất, sinh phẩm, vật tư  tiêu hao năm 20.... 

- Chủ tịch HĐTĐ: 

    + Đọc các quy định thẩm định nội dung Hồ sơ mời thầu theo hướng dẫn của Luật 

đấu thầu, nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 23/6/2014 của Chính phủ về hướng dẫn thi hành 

Luật đấu thầu và lựa chọn nhà thầu theo Luật xây dựng và các văn bản liên quan. 

         + Giới thiệu Hồ sơ mời thầu thuốc năm….Hội đồng đấu thầu thuốc trình thẩm định. 

         + Yêu cầu các thành viên trong hội đồng đọc kỹ các nội dung của Hồ sơ mời thầu và 

thẩm định Hồ sơ theo đúng các yêu cầu đã được nêu. 

- Hội đồng thẩm định: 

    + Sau khi đọc kỹ nội dung hồ sơ mời thầu, hội đồng thẩm định nhất trí thông qua nội 

dung Hồ sơ mời thầu và sẽ sớm báo cáo Giám đốc bệnh viện phê duyệt. 

 Cuộc họp kết thúc hồi ..........giờ ...........cùng ngày.  

 

 

 

 

 

 

 

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH 

 

 

 

 

 

 

Thành viên hội đồng: 

 

1.   .......................................... 

2.   .......................................... 

3.   .......................................... 

4.   .......................................... 

 

 

 

 


