
BO Y TE 
BENH VI�N E 

CONG HÓA XÄ HOI CHÚ NGH*A VI�T NAM 
Doe lap - Ty do - Hanh phúe 

S 5554 /TB-BVE Ha Noi, ngay I tháng M n�m 2021 

THONG BÁO MÖI THI TUYENN 

PHUONG ÁN KIÉN TRÚC CÓNG TRINH "NHÀ DIÈU TR. NOI TRÚ KHÓI BENH 
NOI KHOA VÀCHAN D0ÁN HINH ÅNH" THUQC Dr' ÁN DAUTU XÁY DrNG, 

CAI TAO VÀ NÂNG CÁP BENH VI�N E 

C�n ci Quyét dinh só 4604 QD-BYT ngày 29/9/2021 cua BÙ truomg BÙ Yié vé 
viec Phê dvÇt Kë hogch thi tuyên phurong án kien tric cong trinh "Nhà dieu trË nÙi tru 

khoi benh Noi khoa và Chân dodán hinh anh" thuoc dt an Dau tu xay dueng, cai tgo vù 
náng eáp Benh vien E: Quyét dinh só 5120/0D-BVE ngày 06/102021 cua Giúm dóc 
Benh vien Eve viÇe Ban hành Quy ché thi tnyén. Nhiçm vu thit kê phue vu thi uyén 
phuromg án kién triúc công trinh "Nhà dièu tr/ nöi trú khói benh Noi khoa và Chan doán 
hinh anh " thuÙe dr an Dau tr xáy dung. cai tao và náng cáp Benh vi�n E. 

Benh viÇn E trân trong kính mÝi các tô chúc, cá nhân tham gia då thi tuyën phuong 

án kiên trúc công trinh Nhà dieu trË nÙi trú khôi bÇnh NÙi khoa và Chân doán hinh ånh 
thuoc du án �âu tu xây dung. cäi t¡o và nâng câp Benh vien E" vói các thông tin nhu sau: 

1. Ten Du án: �âu tur xây dung. cái t¡o và nâng cap BÇnh viÇn E; 

2. Ten cong trinh: Nhà dièu trË nÙi trú Khoi bÇnh Noi khoa và Chân doán hinh anh: 

3. Don vi tô chúuc thi tuyên: BÇnh viÇn E: 

4. Hinh thúc thi tuyen: Thi tuyen rÙng râi trong nuóc: 

5. Dia chi phát hành hô so moi thi tuyên: 

Mõi to chuc. các nhân tham gia dy thi tuyên phuong án kiên trúc se duge nhan 
mien phí 01 bÙ hô so moi thi tuyên phuong án kiên trúc tai dËa chi: 

Phong Hành chinh quàn tri - Tâng 5 Nhà E - Benh viÇn E (�ja chi: Sô 89 phô Trân 

Cung. phuòng Nghïa Tân. qun Câu Giay. thành phô Hà Noi): 

Só dien tho�i: 024 3261 6666 (ho·c Ks. Nam Sdt: 0907 056 669: Ks. Son Sdt: 0913 
219 708) 

6. Thoi gian phát hành hô so moi thi tuyên và ThÝi diêm het h¡n nÙp hò so du thi 
Chi tiét xem phu luc Ké hogch thi tuyên phurong án kiên trúe kèm theo thong búo nay) 

Luu y: Tó chérc. các nhân mang theo giây giói thiçu và CMND ho¡c CCCD khi 
den nhn hô so moi thi tuyén./. 

GIÁM DOC 
Noi nhan : 
- Tap chi Kièn trúe (de d�ng tin); 

- Cong thong tin dien tu Benh vi�n E 

(de d�ng 1in): 
Các to chue, cá nhán tham gia; 
Vu TB-CT (dè b/c): 
Luu: VT. HCQT. 

uyen Công Hyu 



PHr LrC 
KE HOACH THI TUYÉN PHUONG AN KIÉN TRÚC 

(Kèm theo Thong báo moi thi tuyen ph1rong án kiên trúc só S05A 1TB-BVE cua 

Benh vien E ngày29 tháng Mn�m 2021) 

Tên công viÇc 
Phe duyet kê ho¡ch thi tuyên 

Stt Thoi gian hoàn thành Ghi chú 

Tháng 9/2021 

Quyêt dinh thành lp HÙi dong 
thi tuyên 

2 
Tháng 10/2021 

3 Quyêt dinh thành lap Tô ky 
thuat giúp viÇc HÙi döng thi Tháng 10/2021 
tuyen 

Quyêt dinh phè duyÇt NhiÇm 
vu thiêt kéé 

4 
Tháng 10/2021 

Quyet dinh phê duyÇt Quy che 
thi tuyen 

5 
Tháng 10/2021 

Phát hành thu moi dur thi tuyên 
phuong án kiên trúc 

6 
Ngày 29/11/2021 

Phát hành hô so moi thi tuyên Tu 08h00 ngày 29/11/2021 dên 
và cung cap thong tin vê thè lÇ | 16h00 ngày 29/12/2021 tgi Phòng 

Hanh chinh quan tr/ -Tang 5 Nhà 

E - Benh viçn E (Dia chi: Sô 89pho 
Tran Cung. phrong Ngh+a Tân. 
quan Ciu Giáy. thanh phô Hà 

7 

cuoc thi 

30 ngay 

Noi): 

8 Tiêp nhn hô so du thi Të 08h00 ngày 29/12/2021 den 
16h00 ngày 18/01/2022 1ai Phong 
Hanh chinh quan tr/ - Tang 5 Nha 
E- Benh viÇn E (Dia chi: Sö 89 pho 
Tran Cung. phurong Nghia Tán 
quan Cau Gicáy, thanh phó Hà 

Noi): 

20 ngày 

VIEN 
E 

9 Hoi dông làm viÇc, thông qua 

phuong án thiêt kê kien trúc và 
châm diêm các phuong án du 
thi 

Tù ngày 19/01/2022 
den ngày 20/01/2022

02 ngày 

Chù dâu tu trinh BÙ Y té chuan 
y kêt quà thi tuyèn 

10 Tu ngày 21/01/2022 dên ngày 

28/01/2022 
07 ngày 

11 Cong bô kêt quà và trao giai 

thuong 
Ngày 28/01/2022 01 ngày 

Ghi chú: ThÝi gian trên là du kiên, truong høp có thay dói, don vË tô chúc cuoc 

thi se thong báo cu thë den các don vj tham gia cuoe thi 


