
DAT HOC  HUE CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA V11T NAM 
TRUNG DiI HQC Y :Dffi5C Dc 1p - Tu' do - Hanh phüc 

S6: 222k I /QD-DHYD Thica Thiên ffu ngày 01 thdng S nãm 2020 

QUYETD!NH 
V vic thànhlp Ben rno'i thu thic hin 04 góithu 

thu9c.di an: Mua hang hoa vt ttr.y te, vt tu thay the, ding cy 
phyc vy cong tác khám Va diu trj nãm 2020-202 1 

ti Bnh vin Trurng Di h9c Y - Duçrc Hu 

• HIU TRIYONG TR1JNG D1 HQC Y DU'QC, D31 HQC HUE 

Can cir Thông tu' s 10/2020/TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 näm 2020 cÜa 
Bô truolig Bô Giao due va Dao tao ban hanh Quy chê to chuc va hoat dông cua 
dti hçc vilng và các cci sâ giáo diic di h9c thành viên; 

Can cix Quyêt drnh so 20/QD-HDDH ngày 31 thang 7 nãm 2020 cüa Hôi 
dông Dai hoc Hue ye viêc ban hanh Quy chê to chuc va hoat dông cua Dai hoc 
Flue; 

Can cir Quyt djnh s 473/QD-DHYD ngày 01 tháng 3 nàm 2016 cüa 
Hiêu twang Truong Dai hoc Y Dixoc ban hanh Quy eke to chuc va hoat dông 
cua Tru'ang Dai hoc Y Duac, Dai hoc Hue, 

Can ci'r Lust  du thus 43/20131QH13 ngày 26 tháng 11 narn 2013; 
Can cr Nghj djnh so 63/2014/ND-CP ngày 26 tháng 06 nãm 2014 cüa 

ChInk phCi ye vic quy djnh chi tiêt thi hank rnt so diêu cüa Lut dâu thâu ye 

hra ch9n nhà thâu; 
Can cix Thông tu sO 58/2016/TT-BTC ngay 29 thang 3 nàm 2016 cua Bô 

Tài chInh quy djnh chi tiêt Vic sir ding vOn nba nuc dé mua sam nhãrn duy trI 
hoat dông thucmg xuyên cua cci quan nba nuac, dan vi thuôc hue luang vi trang 
nhân dan, dan vi six nghiêp cOng lap, tO chuc chInh tii, tO chuc chinh tn - xà hot, 
to chuc chinh tu xã hot - nghê nghiêp, tO chuc xâ hot, tO chuc xä hôi - nghê 
nghip; 

Can c1r Quyt djnh s 1245/QD-DHH ngày 28 tháng 8 nàm 2020 ciia 
Giarn dOe Dai hoc Hue ye viêc phé duyét Danh muc dix toan va Ké hoach lixa 
ch9n nba thâu các gói thâu Mua hang hóa 4t tu y tê, vt nx thay the, dtng ci 
phuc vu cong tac kham va diêu tn nAm 2020-202 1 tat Bênh vien Truang Dat hoc 
Y - Duçxc Hue; 

Xet dê nghi cua Ban giarn doe Bênh viên Trixong Dai hoc Y - Duac Hue 



1TRU'ONG 

YET DNH: 
Diu 1. Giao cho Bnh vin 1ru?ing Dai  h9c Y - Drçic Hue lam Ben mi 

thâu thrc hin 04 gói thâu thuc di4 an: Mua hang hóa vt tu y tê, vit tt.r thay 
the, diing ciii phiic vi cOng tác khárn và diêu trj narn 2020-2021 ti Bn1i vin 
Tnthng Di hQc Y - Duqc Hue. 

I-IOi dng cUa Ben Ini thu gm thãnh phAn nhu sau: 

1. PGS.TS. Nguyn Khoa Hung Giárn dc Chü tjch I-Ii dng 

2. PGS.TS. Doàn Phtxc Thuc Phó Giárn dc Phó Chü tjch Hi c1ng 

A, 

3. PGS.TS. Lê DInh Khánh 

4. TS H Duy BInh 

5. ThS. Nguyn Mtu Lcii 

6. DSCKI. Trn Quang Phiic 

7. KS. HuVnViêtTü 

8. CN. Nguyn Phuóc Phü 

9. DS. Nguyn Ngçc BInh  

Phó Giám d6c 

Tnrông Phông KHTH 

Trithng Phông TCKT 

Tru&ng Khoa Duqc 

Tru&ñg Phông VTTTB 

Phó tru&ng Phông TCKT 

Phó tu&ng Phông VTTTB  

Phó Chü tjch Hi &ng 

Uy viên 

Uy vien 

TJy 

Uy viên 

TiJy 

Uy viCn 

Diu 2. Bênrni thâu có nhi 
y té, vt tu' thay the, dung ci phic vi 
dinh cüa Luât dâu thâu và các van 1 
mi thâu tir giâi th sau khi hoân thà 

Diu 3. Giáin dc Beth vin 
lien quan và các thânh viên có ten 
djnh nay.!. 

rn v11 t chrc du thu rnua hang boa vt tu' 
cong tác khárn và diêu trj theo dung các quy 
)ãn huàng dan thi hành Lust dâu thâu. Ben 
hnhimvij. 

Trir&ng Di h9c Y - Duc Hue, các &Yn vj 
ti Diêu I chju trách nhim thi hành quyCt 

Nd jilt II: 
- Nhtr Diêu 3; 
- L.ru: VT, VTFTB. 

GS.TS. Nguyn Vu Quôc Huy 
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