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Bé y tÕ 

BÖnh viÖn bÖnh nhiÖt ®íi 

trung ¬ng 
V/v: báo cáo kết quả đấu thầu gói 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 .... 

                                               

 

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐẤU THẦU MUA THUỐC, HOÁ CHẤT 

SINH PHẨM, VẬT TƯ TIÊU HAO NĂM  

 

                                Kính gửi: Bộ Y tế 

Vụ Kế hoạch tài chính 

Cục Quản lý Dược 

Vụ trang thiết bị công trình y tế 

 

 

 Bệnh viện bệnh Nhiệt đới Trung ương xin báo cáo kết quả đấu thầu mua 

thuốc năm… , cụ thể như sau: 

I. CÁC CĂN CỨ 

- 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 
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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 đấu thầu mua 

thuốc, hóa chất, sinh phẩm, vật tư  tiêu hao năm ...........; 

- Căn cứ Quyết định số ........./QĐ-BYT ngày .............. của Bộ Y tế về việc 

phê duyệt Kế hoạch đấu thầu mua bổ sung thuốc bằng nguồn ngân sách 

nhà nước năm 2014 của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. 

II. KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU MUA THUỐC 

 - Tên gói thầu 

 - Nguồn kinh phí 

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu 

 - Phương thức thầu 

 - Thời gian tổ chức đấu thầu 

           - Kế hoạch số lượng, giá trị các mặt hàng mời thầu: 

III. QUÁ TRÌNH TỔ CHỨC ĐẤU THẦU 

1. Thông báo mời thầu 

- 

 

2. Thẩm định, phê duyệt, bán Hồ sơ mời thầu 

- 

- 

3. Xét thầu 

- 

- 

4. Thẩm định, phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu 

- 

- 

IV. KẾT QUẢ ĐẤU THẦU THUỐC, HOÁ CHẤT SINH PHẨM, VẬT TƯ 

TIÊU HAO 

 Kết quả đấu thầu rộng rãi trong nước mua thuốc năm…của Bệnh viện bệnh 

Nhiệt đới Trung ương gồm …  gói thầu với tổng trị giá trúng thầu là… 

   

                                                                           GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN  

 



 


