
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH              CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số:          /BV-TCKT                Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2022 

     V/v chào giá dự toán Gói thầu 

       tư vấn kiểm toán báo cáo tài 

     chính năm 2021 của Bệnh viện     

 

 

Kính gửi: Các đơn vị, tổ chức kiểm toán độc lập 

 

 

Căn cứ Tờ trình số 01/TTr-TCKT ngày 12/7/2022 của Phòng Tài chính – 

kế toán Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn về việc xin kinh phí kiểm toán báo cáo tài 

chính cho năm 2021; 

Căn cứ tình hình thực tế công tác tài chính – kế toán của Bệnh viện và 

yêu cầu bức thiết về việc rà soát, đánh giá công tác kế toán của Bệnh viện, từ đó 

hoàn thiện công tác kế toán tại Bệnh viện; 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính mời đơn vị, tổ chức, có đủ tư cách 

pháp nhân, có uy tín và năng lực tham gia chào giá dự toán gói thầu Tư vấn 

kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 tại Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn, cụ thể 

như sau: 

Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021. 

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn kính đề nghị các đơn vị, tổ chức kiểm toán 

độc lập cung cấp báo giá Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 với các 

nội dung: 

- Báo giá nội dung trên theo giấy phép kinh doanh. 

- Hồ sơ năng lực của đơn vị, tổ chức kiểm toán độc lập. 

- Báo giá có hiệu lực đến hết năm 2022. 

- Giá bao gồm: Thuế GTGT, chi phí đi lại và các chi phí khác 

- Số lượng báo giá: 01 bản gốc 

- Thời hạn gửi báo giá: Từ ngày 13/7/2022 đến 10giờ00 ngày 

19/7/2022. 

- Thời gian mở báo giá: Lúc 10 giờ 20 phút ngày 19/7/2022. 

- Báo giá gửi trực tiếp hoặc đường bưu điện  

+ Nơi nhận: Văn thư – Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 

+ Địa chỉ: 202 Quang Trung, Phường Bồng Sơn, Thị xã Hoài Nhơn, 

Bình Định 



+ Điện thoại: 02563661639 

Ngoài bì ghi rõ: “Báo giá gói thầu Tư vấn kiểm toán báo cáo tài chính 

năm 2021”, không mở trước 10 giờ 20 phút ngày 19/7/2022. 

Cần rõ thêm xin liên hệ: Phòng Tài chính kế toán. SĐT: 02563.861 993 

    Xin cảm ơn sự quan tâm của các đơn vị, tổ chức và trân trọng kính chào./. 

 

Nơi nhận:               GIÁM ĐỐC 

       - Như trên; 

       - Lãnh đạo Bệnh viện; 

       - Trang TTĐTBV;  

       - Lưu: VT,TCKT. 

                      

              

     Trần Quốc Việt 
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