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        Thái Nguyên, ngày 28  tháng 10  năm 2022 

THÔNG BÁO 

Về việc mời đơn vị tham gia báo giá các mặt hàng thuộc gói thầu mua dược 

liệu bổ sung năm 2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên 
 

Trước hết Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên xin trân trọng cảm ơn 

các đơn vị kinh doanh, cung cấp vị thuốc cổ truyền, dược liệu đã hợp tác với Bệnh 

viện trong suốt thời gian qua. 

Hiện tại Bệnh viện Y học cổ truyền đang có nhu cầu lập kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu gói thầu mua bổ sung dược liệu năm 2022 theo phụ lục đính kèm. 

Để kế hoạch được triển khai hiệu quả, đảm bảo chất lượng công việc. Bệnh 

viện Y học cổ truyền kính mời các đơn vị quan tâm, có đủ năng lực theo quy định 

hiện hành và có khả năng cung cấp các mặt hàng nêu trên gửi báo giá về Bệnh viện 

Y học cổ truyền Thái Nguyên (Địa chỉ: Tổ 9 - Đường Quang Trung - Phường Thịnh 

Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái Nguyên) trước ngày 03 tháng 11 năm 

2022. 

Yêu cầu Hồ sơ báo giá bao gồm các tài liệu sau: 

1. Đăng kí kinh doanh, tài liệu chứng minh đủ điều kiện kinh doanh dược 

liệu 

2. Thư chào giá thể hiện các nội dung thông tin như sau: 

- Giá đã bao gồm các loại thuế, phí và giao hàng trọn gói đến bệnh viện; 

- Địa điểm giao hàng: Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên, Tổ 9 - 

Đường Quang Trung - Phường Thịnh Đán - Thành phố Thái Nguyên - tỉnh Thái 

Nguyên; 

- Hàng hóa đầy đủ giấy tờ, nguồn gốc xuất xứ; 

- Báo giá có hiệu lực trong vòng….ngày/tháng kể từ ngày báo giá. 

Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý đơn vị./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lưu VT, KD, TCKT. 

GIÁM ĐỐC 
 

 

 
 

 

Trương Thị Thu Hương 



DANH MỤC DƯỢC LIỆU ĐỀ NGHỊ BÁO GIÁ 

(Kèm theo Thông báo số: 1115 /TB-BV ngày 28 tháng 10 năm 2022 của Bệnh viện Y học cổ truyền Thái Nguyên)  

STT Tên dược liệu 
Nhóm 

TCKT 

Bộ phận 

dùng 
Tên khoa học  

Dạng sơ chế/ 

Phương 

pháp chế 

biến 

Tiêu chuẩn 

chất lượng 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 
Đơn giá Ghi chú 

1.  Sinh địa N3 Rễ 
Radix Rehmanniae 

glutinosae 
Sơ chế 

TCCS/ 

DĐVN V 
Kg 1     
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