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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập Tổ xét thầu mua sắm mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế 

phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Căn cứ Luật đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2013 của 

Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Quyết định số 08/2017/QĐ-UBND ngày 13 tháng 02 năm 2017 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Căn cứ Quyết định số 56/2019/QĐ-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc tổ chức lại các phòng chuyên môn 

thuộc Sở Y tế; 

Theo đề nghị của Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Sở Y tế. 
 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1.Thành lập Tổ xét thầu mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế… phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 của Sở Y tế, gồm các ông (bà) có tên sau 

đây: 

- Tổ trưởng: Ông Hoàng Trọng Quý - Phó Giám đốc Sở Y tế. 

- Tổ phó: Ông Trần Phan Quốc Bảo - Trưởng phòng KHTC, Sở Y tế. 

- Các thành viên: 

1. Bà Hồ Thị Vui - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế. 

2. Bà Võ Đăng Huỳnh Anh - Phó Trưởng phòng Nghiệp vụ Y, Sở Y tế. 

3. Ông Huỳnh Đăng Khoa - Viên chức Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm. 

4. Ông Lê Hữu Sơn - Trưởng khoa Phòng chống HIV/AIDS, Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật. 

5. Bà Phan Thị Hải Yến - Chuyên viên phòng KHTC, Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật. 

- Thư ký: Ông Võ Thanh Minh - Chuyên viên phòng KHTC, Sở Y tế 
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Điều 2. Tổ xét thầu Sở Y tế có nhiệm vụ tổ chức mua sắm trang thiết bị, vật 

tư y tế… phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo đúng quy định của 

Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của 

Chính phủ và các quy định hiện hành đảm bảo tính công bằng minh bạch, hiệu 

quả và tiết kiệm. 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, được trung dụng thêm 

nhân lực của cơ quan để thực hiện nhiệm vụ và tự giải tán sau khi hoàn thành 

nhiệm vụ. 

Điều 4. Chánh Văn phòng, Trưởng các phòng chuyên môn Sở Y tế, Thủ 

trưởng các đơn vị liên quan và các ông (bà) có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 4; 

- Lưu: VT, TCCB. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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