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BÁO CÁO THẨM ĐỊNH KẾT QUẢ DỰ KIẾN TRÚNG THẦU  

 

KÝnh göi: Ban Giám đốc Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW 

                Hội đồng đấu thầu Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW 

 

Căn cứ vào biên bản thẩm định kết quả dự kiến trúng thầu năm…   kèm danh 

mục các thuốc dự kiến trúng thầu của bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW. 

Căn cứ vào hướng dẫn thẩm định nội dung hồ sơ mời thầu theo các quy định 

của pháp luật. 

Hội đồng thẩm định đã tiến hành thẩm định nội dung kết quả dự kiến trúng 

thầu gói thầu thuốc, hoá chất sinh phẩm, vật tư tiêu hao năm…. Hội đồng đã đề 

nghị đại diện hội đồng đấu thầu làm rõ một số một số vấn đề chưa rõ trong danh 

mục dự kiến trúng thầu theo biên bản xét thầu của hội đồng thầu ngày…. 

Đại diện hội đồng thầu đã trả lời những chất vấn làm rõ các vấn đề mà Hội 

đồng thẩm định kết quả thầu đưa ra. 

Sau khi xem xét kỹ nội dung theo đúng các quy định của pháp luật, hội đồng 

đã nhất trí thông qua kết quả đấu thầu gói thầu thuốc, hóa chất sinh phẩm, vật tư 

tiêu hao năm… trình thẩm định.  

Vậy Hội đồng thẩm định Bệnh viện bệnh Nhiệt đới TW xin báo cáo (gửi kèm 

biên bản thẩm định ngày …) và kính đề nghị Giám đốc Bệnh viện phê duyệt kết 

quả thầu và cho phép thực hiện kết quả thầu thuốc năm … của Bệnh viện bệnh 

Nhiệt đới Trung ương. 

 Xin trân trọng cảm ơn! 
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