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T!CH 

UY BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Bc 1p - Tir do - Hanh phñc 

S& /TFr -UBND Quáng Trj, ngày  o6  tháng 12 nám 2022 

T TRINH 
V/v chü triro'ng mua sm 4t tur, hóa chat, sinh phm y t nãm 2023 cüa 

Bnh viên Ba khoa tinh 

KInh gui: Hi dng nhn dan tinh. 

Can dr Dim a, Khoân 1, Diu 1 Nghj quyt s 100/2021/NQ-HDND 
ngày 16/7/2021 cüa Hi dng nhân dan tinh khóa VIII sfra &M, b sung mt s 
diu eüa Quy djnh phân cp quân 1 tâi san cong trên dja bàn tinh Quàng Trj ban 
hành kern theo Nghj quy& s 31/201 8/NQ-F]DND ngày 08/12/2018 cüa HOi 
dng than dan tinh Quãng Trj. 

Can cir Thông tix s 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 Quy djnh mt s 
ni dung trong du thu trang thi& bj y t ti các cci sâ y t cong lip. 

Trên cci s& các Th trmnh s 339/TTr-SYT, Th trInh s 340/TTr-SYT, Th 
trInh s 341/TTr-SYT ngày 05/12/2022 cüa Si Y t v vic xin phé duyt k 
hoach hra chçn nhà thAu gói thu mua s.m vt tu, hóa cht, sinh phm y t näm 
2023 cüa Bnh vin Da khoa tinh (Sao gi'ti kern theo). 

UBND tinh kInh trinh Hi dng nhân dan tinh théng nht chñ trucing mua 
sm các gói thu mua sm 4t tu, hóa chat, sinh ph.m y t n.m 2023 cüa Bnh 
vin Da khoa tinh (Co Danh rnic kern theo) d kjp thô'i t chüc 1ira chn nhà 
thu theo dung quy djnh, dam bào cong tác khám, chfra bnh cüa Bnh vin 
duqc lien tic, thun lçri. 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét quyt djnh./.P" 

Noi nhmn: 
- Nhis trên; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Ban Kinh tê Ngân sách, HDND tinh; 
- Các So: Tài chInh, Y tê; 
-BVDKtinh; 
- CVP, PVP Lé Châu Long; 
- Urn VT, KGVXD.y 

Vö Van Hurng 
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uc CAC GOI THAU 
(Kern theo Tcr tr soWJ2r-UiND, ngay  O  /12/2022 cua UBND tinh) 

TT 
\\-''' 

thâu Giá trj gói thâu 

(Ding) 

1 Vt tix can thip nôi mtch nàm 2023 cüa Bnh vin Da khoa 
tinh Quâng Trj (Gôm 194 phân) 

77.417.308.000 

- Vt tu- can thip ni rngch (DSA) näm 2023 cla Bénh vin 
Da khoa tinh Quáng Trj 

77.318.308.000 

- Chi phi thdm djnh E-HSMT và Thám djnh kit qua hta chQn 
nhà tháu 

99.000.000 

2 Vt ttr y t thông thung näm 2023 cUa Bnh vin Da khoa 
tinh Quãng Trj (Gôm 305 phân) 

40.889.987.280 

- Vt tu-y tl thông thw&ng nàm 2023 cza Bnh vin Da khoa 
tinh Quáng Trj 40823 587 280 

- C'hi phi thdm djnh E-HSMT và Thdm djnh kIt qua 4a chQn 
nha thau 66.400.000 

3 Hóa chit, vt ttr dung trong xét nghim và sinh phm y th 
närn 2023 cüa Bnh vin Da khoa tinh Quang Trj (Gôm 466 
phãn) 

40.870.538.418 

- Hóa cMt, vat tu- dIrng trong xét nghim và sinh phôrn y té 
nãm 2023 cia Bnh vin Da khoa tinh Quáng Trj 40804 138 418 

- Chi phI thdm djnh E-HSMT và Thdm djnh kit qua la chQn 
nha thau 66.400.000 
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