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BỆNH VIỆN MẮT 

 

Số :              /TB-BVM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc 

 

Bình Định, ngày               tháng  6 năm 2020 

THÔNG BÁO 

V/v triển khai thực hiện chỉ đạo của Sở Y tế và kết luận Thanh tra tỉnh. 
  

Căn cứ Công văn số 1676/SYT-NVD ngày 09/6/2020 của Sở Y tế về việc 

triển khai chỉ đạo của UBND tỉnh và kết luận Thanh tra tỉnh; 

Căn cứ Kết luận thanh tra số 338/KL-TTT ngày 21/5/2020 của Thanh tra tỉnh 

Bình Định về việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư 

tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

Giám đốc Bệnh viện Mắt thông báo một số nội dung sau : 

1. Ngày 10/6/2020 Bệnh viện đã triển khai họp phổ biến Kết luận thanh tra số 

338/KL-TTT ngày 21/5/2020 của Thanh tra tỉnh Bình Định cho toàn thể CBVCLĐ 

trong Bệnh viện Mắt biết để thực hiện. 

2. Theo Kết luận của Thanh tra tỉnh, tại Bệnh viện có hai khuyết điểm sau : 

- Thời gian đánh giá HSĐX từ lúc mở thầu đến khi có tờ trình phê duyệt kết 

quả lựa chọn nhà thầu là 30 ngày quá thời hạn quy định tại Điểm c Khoản 6 Điều 

58 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 

điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu. 

- Đại diện Bên mời thầu không ký vào Bảng tổng hợp giá chào, Bản cam kết 

gói thầu là chưa đúng quy định tại Hồ sơ và Thông tư số 11/2015/TT-BKHĐT 

ngày 27/10/2015 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư quy định chi tiết lập Hồ sơ yêu cầu 

đối với chỉ định thầu, chào hàng cạnh tranh. 

 3. Đề nghị Tổ chuyên gia các gói thầu mua VTYT năm 2018 sử dụng cho 

năm 2019 của Bệnh viện Mắt viết kiểm điểm, rút kinh nghiệm, nộp bản kiểm điểm 

cho Giám đốc bệnh viện trước ngày 16/6/2020. 

 4. Đề nghị các Tổ chuyên gia, Tổ thẩm định của Bệnh viện cần rút kinh 

nghiệm, chấm dứt các sai sót như đã nêu trong kết luận của Thanh tra tỉnh. 

Đề nghị các khoa/ phòng và các cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện 

thông báo này. 

 

Nơi nhận:    
- Thông báo toàn bệnh viện; 

- Sở Y tế-báo cáo; 

- Ban giám đốc; 

- Lưu : VT, TC-HC-TC. 

 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Triết 
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