
DAI HQC HUE CONG HOA xA 1101 CHU NGHiA VIT NAM 
TRU'NG IMI HQC Y DUC Dc 1p - Tir do - Htnh phüc 

S: 11I  /QD-DHYD Thita Thiên Hué, ngày  2L  tháng nám 2020 

QUYET D!NH 
Ye vic thành 1p  Hi ctông du thâu (Ben moi thu) thuyc hin gói thu: 
"Mua vt tiry tê" thuc d an: Mua hang hóa 4t tiry tê, vt tir thay the 

cap thiêt phiic vt1 cong tác khám và diêu trj bnh nhân 
tti Bnh vin Trtrô'ng Dai h9c Y - Dtrçrc Hue 

HIU TRIfONG TRUNG DiI HQC Y DIXC, DiI HQC HUE 

Can eli Thông tu so 10/2020/TT-BGDDT ngãy 14 tháng 5 näm 2020 cüa 
B trithng B Giáo diic và Dào tio ban hành Quy chê To chtirc và hot dng cüa 
dti h9e viing và các Ca si giáo dic di h9c thành viên; 

Can cli Quyt dnh s 1389/QD-DHH ngày 10 tháng 7 nàm 2014 cüa 
Giám doe Dai  hçc Hue ban hành Quy djnh nhim v, quyên hn eUa Dti hçc 
Hu, các tnthng dii hçc thành viên và dcm vj trrc thuc; 

Can cü Quy& djnh s 473/QD-DHYD ngày 01 tháng 3 nàm 2016 cüa 
Hiu trung Trix?mg Dti h9c Y Duge ban hành Quy chê tO chlrc và hot dng 
cUa Trumg Dai  h9c Y Dugc, Dui hQc Hue; 

Can cli Li4t du thu s 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 nàm 2013; 
Can cli Nghj djnh s 63/20141ND-CP ngày 26 tháng 6 11am 2014 cüa 

Chinh phü v vic quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut dâu thâu ye 
!ua ch911 nhà thâu; 

Can cli Thông tu s 58/2016/TT-BTC cüa B Tài chInh : Quy djnh chi 
tiêt vic sIr dting vOn nhà nuOc dê mua sam nhäm duy trI hoat  dng thithng 
xuyên cIra Ca quan nhà nuc, dan vj thuc 1irc lucmg vu trang nhân dan, dan vj 
sir nghip cong lap, tO chlrc chInh trj, to chlrc chInh trj - xã hi, tO chlrc chInh trj 
xä hi - nghê nghip, to chlrc xã hi, to chlre xã hi - nghê nghip; 

Can cli Quyt djnh s 1035/QD-DHH ngày 23 tháng 7 näm 2020 cIra 
Giám dOe Dai  hçc Hue ye vic phê duyt kê hoch lira ch9n nhà thâu gói thu 
"Mua 4t tu y tê" thuc dir an Mua hang hóa vt tu y tê, 4t tu thay th cp 
thiêt phic vi cong tác khám và dieu trj bnh nhân tui Bnh vin Tru&ng Dti h9c 
Y-DircicHuê. 

Xét d nghj cIra Ban giám dc Bnh vin Truông Di hc Y - Dirge Hut. 



QUYET JMNH: 
Diu 1. Thành 1p Hi dng du th.0 (Ben mi thu) thirc hin gói thu: 

"Mua 4t tu ytê" thuc dir an: Mua hang hóa vt thy té, vt tu thay th cp thit 
phie vi cong tác khám và diêu trj bnh nhân tai  Bnh vin Truông Dai  hçc Y - 
Dime Hue. 

Gm các thành viên có ten sau: 

1.  PGS.TS. Nguyn Khoa Hung Giám de Chü tjch 

2.  PGS.TS. Doàn Phithe Thuôc Phó Giám dc Uy viên 

3.  PGS.TS. Lê DInh Khánh Phó Giám d& Üy viên 

4.  TS. Ho Duy BInh Trithng Phông KHTH Uy vien 

5.  Ths. Nguyen Mu Li Trisng Phông TCKT Uy vien 

6.  DS. Trân Quang Phüc Tru&ng Khoa Duçc Uy viên 

7.  KS. Hu Van Vit Tn Tru&ng Phông VTTTB Uy viên 

8.  CN. Nguyn Phithc Phü Phó tru&ng Phông TCKT Uy viên 

9.  DS. Nguyn Ng9c BInh Phó tnthng Phông VTTTB Uy vien 

Diu 2. Hi dng d.0 thu (Ben mñ thu) có nhim vi t chirc du thu 
mua hang boa vt tu y tê, 4t tu thay the phiic vii cOng tác khám và diêu trj theo 
dung các quy djnh cüa Lu.t dâu thâu và các van ban hithng dan thi hành Lut 
dâu thâu. Hi dông dâu thâu (Ben mi thâu) tr giâi the sau khi hoàn thành 
nhiêm vi1. 

Diu 3. Các Ong (Ba) Tnthng phông TC,HC,TT và PC, Ban Giám dc 
Bnh vin, các don v lien quan và các thành viên có ten tai  Diêu 1 chju trách 
nhim thi hành quyêt djnh nay.!. 

Noi nhiIn: 
-Nhudiu3; 
- Li.ru: VT, VITI'B. 

HI1U TRU'ONG 

 

GS.TS NGUYEN VU QUOC HUY 



DI HQC HUE CONG HOA xA 110! CHU NGHiA VIT NAM 
TRUUNG BA! HQC Y DU'C Bc 1p - Tir do - Hnh phüc 

S6:  4J'i-  /QD-DHYD Thira Thiên Hz4 ngày  21  tháng  I  nàm 2020 

QUYET D!NH 
• A A A A A 

Ye viçc thanh ltp To phic viii cong tac dau thau got thau: 
"Mua vt tiry té" thuc dir an: Mua hang hóa vt tiry t t tir thay th 

cap thiêt phiic v*t cong tác khám và diêu trj bnh nhân 
tii Bnh vin Trtro'ng Bti h9c Y - Dtrçrc Hue 

HIEU TRIIONG TRIJNG BAI HQC Y DU'C, DJ HQC HUE 

Can cü Thông tu so 1 0120201TT-BGDDT ngày 14 tháng 5 näm 2020 cüa 
Bô trithng B Giáo dijc và Dào tao  ban hành Quy ch T chirc và boat  dng cüa 
dai hçc vüng và các co sâ giáo dçic dai  hçc thành viên; 

Can cü Quy& djnh s 1389/QD-DHH ngày 10 tháng 7 11am 2014 cüa 
Giám dc Dai  h9c Hu ban hành Quy djnh nhim vli, quyn han  cüa  Dai  hoc 
Hue, các trung dai  hçc thành viên và dan vi truc thuôc; 

Can cr Quyt djnh s 4731QD-DHYD ngày 01 tháng 3 nãm 2016 cüa 
Hiu tnrông Tru?mg Dai  h9c Y Duçic ban hành Quy ch t chüc và hoat dng 
cüa Trrning Dai  hçc Y Duçc, Dai  h9c Hu; 

Can c1r Lut Du thtu sé 43120 131QH13 ngày 26 tháng 11 nám 2013 cüa 
Quc hôi v viêc ban hành Luât Mu thu 2013; 

Can cü Nghj djnh sé 63/20141ND-CP ngày 26 tháng 06 nAm 2014 cüa 
ChInh phü v vic Quy djnh chi ti& thi hành mt s diu cüa Lut Mu thu v 
lua chon nhà th.u; 

Can dr Thông tu s 58/2016/TT-BTC cüa B Tài chInh : Quy djnh chi 
tit vic sir dung vn nhà nrnrc d mua sm nhm duy trI boat dng thithng 
xuyen cüa ca quan nhà nuâc, dan vj thuc 1irc luçmg vu trang nhân dan, dan vj 
sir nghip cong lap, t chirc chInh tr, t chüc chInh tr - xã hi, t chirc chInh tr 
xà hOi  - ngh nghip, th chirc xâ hi, t chirc xã hi - ngh nghip; 

Can cü Quy& djnh s 18741QD-DHIH ngày 23 tháng 7 närn 2020 cüa 
Hiu trueing trithng Dai  h9c Y Duçc v vic thành 1p hi dng Ben mii thu 
thirc hin gói thu: "Mua vt tu y t" thuc dir an: Mua hang boa 4t tu y t, vt 
tu thay th cp thit phitc v1i cOng tác khám và diu trj bnh nhân tai  Bnh vin 
Trung Dai  hc Y - Duçc Hu 

Xét d nghj cüa ông Chü tjch hi dng Ben mri thu. 



QUYET IMNH: 
Diêu 1. Thành 1p T phvc vi cong tác du thu gói thu:' 'Mua vt tu y 

tb" thuc dir an: Mua hang hóa vt tuy t, 4t tu thay th cp thit phiic vii cong 
tác khám và diu trj bnh thânti Bnh vin Trithng Dai  h9c Y - Duqc Hu, 
gm cac Ong (Ba) có ten sau: 

1. Ong Nguyen Ngçc BInh Phó tru&ng Phèng VTTTB To tnthng 

2. Ba Nguyn Thj Thanh Huo'ng Phông VTTTB Thu k 

3. Ba Nguyn Thj Thanh Thanh Phông VTTTB To viên 

4. Ba Phm Thj Hoàng Oath Phông VTTTB TO viên 

5. Ong Nguyen Khoa Lam Phông VTTTB TO viên 

6. Ba Nguyn Thj Thath Huyên Phông TC-HC TO viên 

7. Ong Trân Xuân Phü Phông VTTTB TO viên 

8. Ong Nguyn Hoàng Thông Phông VTTTB T viên 

9. Ong Trrnmg Thanh Tuân Phông VTTTB To viên 

10. Ba Nguyen Thj Thu Ha Phông TCKT TO viên 

11. Ba Lê Th Tithng An Phông TCKT TO viên 

12. Ba Mai Thj Phuang Thâo Phông TC-HC To viên 

Diu 2. T phtc v1i cOng tác d.0 th.0 có trách thim thirc hin các cong vic 
theo sii phân cong cüa Chü tjch Hi dng du thu (Ben môi thu) thirc hin gói 
thu "Mua 4t tu y t" thuc dr an: Mua hang hóa vt tu y t, 4t tu thay th cp 
thit phc vii cOng tác khám và diu tr bnh nhân ti Bnh vin Trtthng Di hçc 
Y - Dugc Hut. T phiic vi cOng tác du thu disçc hu&ng quyn 1çi theo 1ut 
djnh vâ ti,r giâi th sau khi hoàn thânh nhim v. 

Diu 3. Các Ong (Ba) có ten ti Diu 1 và các dan vj lien quan chu trách 
nhim thi hành quyt dnh nay. Quyt djnh nay có hiu 1irc k tr ngày k. 

Noi nhân: 
- Nhu Diêu 3; 
- Liru: VT, VTTTB. 

HI1U TRIXONG — 

 

GS.TS NGUYEN VU QUOC HUY 


