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Bình Định, ngày         tháng  6   năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v cử các cán bộ tham gia công tác đấu thầu tại Bệnh viện Mắt 
 

GIÁM ĐỐC BỆNH VIỆN MẮT BÌNH ĐỊNH 

 Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013 của Quốc hội 

Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII, kỳ họp thứ 6; 

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

chi tiết thi hành Luật Đấu thầu và lựa chọn nhà thầu; 

 Căn cứ Quyết định số 1590/QĐ-SYT ngày 20/10/2008 của Sở Y tế tỉnh Bình 

Định về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động Bệnh viện Mắt tỉnh Bình 

Định; 

 Xét đề nghị của Trưởng Phòng TC-HC-TC Bệnh viện Mắt. 

QUYẾT ĐỊNH : 

 Điều 1. Quyết định cử các cán bộ có tên sau tham gia phục vụ công tác đấu 

thầu tại Bệnh viện Mắt, cụ thể: 

 * Danh sách cán bộ tham gia tổ Chuyên gia đấu thầu: 

 1. Ông Phạm Chí Thanh - P. Giám đốc                            Tổ trưởng 

 2. Bà Phan Thị Thu Hà - Trưởng khoa Khám bệnh-ĐTNT      Ủy viên 

 3. Ông Nguyễn Văn Thành – Trưởng phòng KHTH-CĐT  Ủy viên 

 4. Ông Nguyễn Thành Tân - Phó khoa Mắt trẻ em            Ủy viên 

 5. Ông Trần Minh Quân - Phó khoa Dược-VTYT,TB-XN-CNK Ủy viên 

 6. Ông Nguyễn Hồ Kim – Trưởng Phòng ĐD-QLCL-CNTT           Ủy viên 

      7. Bà Võ Thị Nguyệt - Khoa Dược-VTYT,TB-XN-CNK   Ủy viên 

 8. Bà Nguyễn Ái Vân - Phòng TC-HC-TC    Ủy viên 

 9. Bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh-Nhân viên Phòng TC-HC-TC Ủy viên 

 10. Bà Nguyễn Thị Diệu Hiền - Khoa Dược-VTYT,TB-XN-CNK  Ủy viên 

  * Danh sách cán bộ tham gia tổ Thẩm định đấu thầu: 

      1. Ông Lê Mạnh Hùng - Trưởng Phòng TC-HC-TC             Tổ trưởng 

      2. Ông Đào Lâm Hoàng - Trưởng khoa KGM-PP   Ủy viên 

      3. Bà Nguyễn Thị Bình - Phòng TC-HC-TC     Ủy viên 

      4. Bà Huỳnh Lê Trang - Phòng TC-HC-TC     Ủy viên 

 5. Bà Trương Thùy Linh - Khoa Dược-VTYT,TB-XN-CNK       Ủy viên 



 Điều 2. Tổ Chuyên gia đấu thầu và tổ Thẩm định đấu thầu có nhiệm vụ: 

- Tổ chuyên gia đấu thầu tại Bệnh viện Mắt có nhiệm vụ tham khảo giá, lập 

hồ sơ dự toán; lập kế hoạch đấu thầu; lập hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu 

báo giá, hồ sơ mời thầu qua mạng (E-HSMT); tổ chức đánh giá hồ sơ dự thầu, hồ 

sơ đề xuất, hồ sơ báo giá, hồ dự thầu qua mạng (E-HSDT); báo cáo kết quả đánh 

giá cho Giám đốc xem xét theo quy định đấu thầu hiện hành. 

- Tổ thẩm định đấu thầu tại Bệnh viện Mắt có nhiệm vụ thẩm định hồ sơ dự 

toán, trình duyệt dự toán; thẩm định, trình duyệt kế hoạch đấu thầu; thẩm định, 

trình duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu, yêu cầu báo giá, hồ sơ mời thầu qua 

mạng (E-HSMT), trình Giám đốc phê duyệt; thẩm định báo cáo kết quả đánh giá 

của tổ Chuyên gia về hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất, hồ sơ báo giá, hồ dự thầu qua 

mạng (E-HSDT); báo cáo kết quả thẩm định, trình Giám đốc phê duyệt kết quả lựa 

chọn nhà thầu theo quy định đấu thầu hiện hành. 

- Tổ Chuyên gia đấu thầu và tổ Thẩm định đấu thầu sẽ được quyết định 

thành lập cho từng gói thầu cụ thể của Bệnh viện Mắt. 

 Điều 3. Trưởng các khoa, phòng chức năng của Bệnh viện Mắt và các ông, 

bà có tên tại điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./. 
 

Nơi nhận:        GIÁM ĐỐC 
- Như điều 3; 

- Thông báo toàn BV; 

- Lưu VT. 

  

 

                                                                              Nguyễn Thanh Triết 
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