
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ  
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /SYT-NVD Điện Biên, ngày       tháng 04 năm 2022 
V/v mua sắm vật tư y tế đã 

trúng thầu năm 2021-2022 

chưa có giá kê khai. 

 

 

Kính gửi:  

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

 - Các nhà thầu trúng thầu. 
 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 311/TTr-BVT ngày 06/4/2022 của Bệnh 

viện đa khoa tỉnh về việc mua sắm vật tư y tế đã trúng thầu nhưng chưa có giá 

kê khai, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Theo Khoản 8 Điều 76 của Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị thì Chủ sở hữu số lưu 

hành hoặc cơ sở đứng tên trong giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế được 

cấp trước ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành phải thực hiện quy định tại 

khoản 4 Điều 45 Nghị định này trước ngày 01 tháng 4 năm 2022 đối với trang 

thiết bị y tế đang lưu hành trên thị trường Việt Nam và trước khi đưa trang 

thiết bị y tế lần đầu tiên lưu hành trên thị trường Việt Nam. Do vậy, Sở Y tế 

yêu cầu các đơn vị thực hiện nghiêm các quy định về mua sắm trang thiết bị y 

tế, tạm dừng mua sắm trang thiết bị y tế đã trúng thầu nhưng chưa có giá công 

khai trên Cổng thông tin của Bộ Y tế.  

 Nhận được văn bản này đề nghị các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược, Phòng Kế hoạch - Tài chính) để 

phối hợp giải quyết./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- Các phòng chức năng SYT; 

- Website SYT; 

  - Lưu VT, NVD.    

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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