UBND TỈNH NAM ĐỊNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1267 /SYT-KHTC

Nam Định, ngày 21 tháng 7 năm 2022

V/v thực hiện báo cáo kết quả LCNT
cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng
và trang thiết bị y tế khác theo Thông tư
số 14/2020/TT-BYT và NĐ số 98/2021
(nhắc lại năm 2022)

Kính gửi: Các đơn vị trong ngành
Căn cứ Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về Quản lý trang

thiết bị y tế;
Căn cứ Điều 5 Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế
quy định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công
lập;
Căn cứ Nghị quyết số 56/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh
Quy định về phân cấp thẩm quyền quyết định mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ
của các cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc địa phương quản lý trên địa bản tỉnh Nam
Định;
Căn cứ Công văn số 6039/BYT-KH-TC ngày 06/11/2020 của Bộ Y tế về
đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư 14/2020/TTBYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế;
Căn cứ Công văn số 434/UBND-VP6 ngày 12/11/2021 của UBND tỉnh về
đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư số
14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế;
Năm 2020-2022, Sở Y tế đã ban hành Văn bản số 1917/SYT-KH ngày
15/12/2020; Văn bản số 29/SYT-KH ngày 08/01/2021; Văn bản số 1045/SYTKHTC ngày 16/6/2022 về yêu cầu báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp
trang thiết bị y tế chuyên dùng và trang thiết bị y tế khác theo quy định của Thông
tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế.
Để thực hiện đúng quy định của Thông tư số 14/2020/TT-BYT, Nghị định số
98/2021/NĐ-CP, Sở Y tế có ý kiến như sau:
Sở Y tế yêu cầu các đơn vị là chủ đầu tư mua sắm trang thiết bị y tế thực hiện
báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế theo nội dung sau:
1. Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế thuộc thẩm quyền của đơn vị
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày thủ
trưởng đơn vị có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội dung sau:
- Báo cáo gửi Bộ Y tế qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. Tài
khoản đăng nhập là Mã số sử dụng ngân sách của đơn vị, mật khẩu mặc định

2
đăng nhập lần đầu là 123456aA@. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên giao diện hệ
thống.
- Báo cáo gửi Sở Y tế qua Hệ thống Quản lý văn bản điện tử; đồng thời gửi
qua đường thư điện tử để phục vụ công tác quản lý và đăng tải trên Trang Thông
tin điện tử của Sở Y tế.
Địa chỉ hòm thư điện tử nhận báo cáo của Sở Y tế:
quanlytrangthietbiytenamdinh@gmail.com; Báo cáo phải được gửi từ email của
đơn vị, bao gồm file pdf và file mềm (nơi nhận ghi: Trang Thông tin điện tử của
Sở Y tế).
- Báo cáo gửi Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định (nơi nhận ghi:
Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Nam Định, qua hệ thống quản lý văn bản điện tử)
- Đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trên Trang thông tin điện tử của đơn vị
(nếu có).
2. Đối với gói thầu mua trang thiết bị thuộc thẩm quyền của Sở Y tế phê
duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày,
thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội
dung sau:
- Báo cáo gửi Bộ Y tế qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. Tài
khoản đăng nhập là Mã số sử dụng ngân sách của đơn vị, mật khẩu mặc định
đăng nhập lần đầu là 123456aA@. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên giao diện hệ
thống.
- Báo cáo gửi Sở Y tế qua Hệ thống Quản lý văn bản điện tử; đồng thời gửi
qua đường thư điện tử để phục vụ công tác quản lý và đăng tải trên Trang Thông
tin điện tử của Sở Y tế.
Địa chỉ hòm thư điện tử nhận báo cáo của Sở Y tế:
quanlytrangthietbiytenamdinh@gmail.com; Báo cáo phải được gửi từ email của
đơn vị, bao gồm file pdf và file mềm (nơi nhận ghi: Trang Thông tin điện tử của
Sở Y tế).
- Báo cáo gửi Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định (nơi nhận ghi:
Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Nam Định, qua hệ thống quản lý văn bản điện tử)
3. Đối với gói thầu mua trang thiết bị thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu
Sau khi kết quả lựa chọn nhà thầu được phê duyệt, trong thời hạn 20 ngày,
thủ trưởng cơ sở y tế có trách nhiệm báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu theo nội
dung sau:
- Báo cáo gửi Bộ Y tế qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. Tài
khoản đăng nhập là Mã số sử dụng ngân sách của đơn vị, mật khẩu mặc định
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đăng nhập lần đầu là 123456aA@. Hướng dẫn sử dụng ứng dụng trên giao diện hệ
thống.
- Báo cáo gửi Sở Y tế qua Hệ thống Quản lý văn bản điện tử; đồng thời gửi
qua đường thư điện tử để phục vụ công tác quản lý và đăng tải trên Trang Thông
tin điện tử của Sở Y tế.
Địa chỉ hòm thư điện tử nhận báo cáo của Sở Y tế:
quanlytrangthietbiytenamdinh@gmail.com; Báo cáo phải được gửi từ email của
đơn vị, bao gồm file pdf và file mềm (nơi nhận ghi: Trang Thông tin điện tử của
Sở Y tế).
- Báo cáo gửi Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định (nơi nhận ghi:
Cổng Thông tin điện tử của tỉnh Nam Định, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh
Nam Định, qua hệ thống quản lý văn bản điện tử)
4. Biểu mẫu báo cáo
- Đối với mua trang thiết bị y tế chuyên dùng:
Báo cáo theo Phụ lục II ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế (được gửi kèm).
- Đối với mua trang thiết bị y tế khác:
Báo cáo theo Phụ lục III ban hành kèm theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế (được gửi kèm).
Việc đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu theo Luật đấu thầu trên hệ thống
mạng đấu thầu quốc gia và công khai minh bạch trong việc mua sắm tài sản theo
Luật phòng chống tham nhũng đề nghị đơn vị thực hiện theo quy định hiện hành.
Khi thực hiện báo cáo qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn về
kết quả lựa chọn nhà thầu trang thiết bị, nếu gặp khó khăn gì đề nghị đơn vị liên hệ
Phòng Công nghệ thông tin - Văn phòng Bộ Y tế, điện thoại: 024.62732134 để hỗ
trợ kỹ thuật.
Văn bản này thay thế các Văn bản của Sở Y tế về đôn đốc thực hiện việc báo
cáo kết quả lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị y tế chuyên dùng và trang
thiết bị y tế khác theo đúng quy định của Thông tư số 14/2020/TT-BYT.
Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị đơn vị phản
ánh về Sở Y tế (qua Phòng Kế hoạch tài chính) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế,
UBND tỉnh xem xét điều chỉnh kịp thời./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Sở Thông tin và truyền thông (để phối hợp);
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: KHTC, VT.

GIÁM ĐỐC

Trần Trung Kiên

Phụ lục số II
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
(Ban hành kèm theo Thông tư số: 14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ........

(Địa danh), ngày....tháng.... năm 20...

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ CHUYÊN DÙNG
Thời gian từ ngày …../…../………. đến ngày …../…../……
Kính gửi: ……………………………………….
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
STT

Tên
trang
thiết
bị
y tế

Phân
nhóm

Số
lượng

Đơn Đơn giá Thành
vị
(VNĐ)
tiền
tính
(VNĐ)

Thông tin
chung
Nguồn
Số
Tên
vốn
lượng trang
đầu tư định thiết
mức
bị
y tế

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Số:… /QĐ-… ngày… tháng… năm …
Tên gói thầu: …… Hình thức lựa chọn nhà thầu: ……….

Kết quả thực hiện
Chủng
loại
(model)

Số lưu
Năm Nước Hãng Hãng/ Đơn
hành
sản
sản
sản nước
vị
hoặc số
xuất xuất xuất chủ
tính
giấy phép
sở
nhập
hữu
khẩu
Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:
Số… /QĐ-… ngày… tháng… năm….
Tên gói thầu: ……………

Số
lượng

Đơn giá
trúng
thầu
(VNĐ)

Cấu hình,
tính năng
kỹ thuật
cơ bản

Đơn vị
trúng
thầu

1
2
…

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn)
- Sở TTTT; Cổng TTĐT tỉnh NĐ;
- Sở Y tế; Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: …, VT

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

Mã số
thuế của
đơn vị
trúng
thầu

Ghi
chú
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Phụ lục số III
MẪU BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
(Ban hành kèm theo Thông tư số:14/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 7 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
TÊN ĐƠN VỊ BÁO CÁO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: ........

(Địa danh), ngày....tháng.... năm 20...

BÁO CÁO KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU CUNG CẤP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ KHÁC
Thời gian từ ngày …../…../………. đến ngày …../…../……
Kính gửi: ……………………………………….
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu
STT

Tên
trang
thiết bị
y tế

Phân
nhóm

Số
Đơn Đơn giá Thành
lượng
vị
(VNĐ)
tiền
tính
(VNĐ)

Thông tin
chung
Nguồn
Số
vốn
lượng
đầu tư
định
mức

Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu:
Số:… /QĐ-… ngày… tháng… năm …
Tên gói thầu: …… Hình thức lựa chọn nhà thầu: ……….
1
2
…

NGƯỜI LẬP BÁO CÁO
(ký tên, ghi rõ chức danh, đơn vị công tác)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (qua cổng https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn)
- Sở TTTT; Cổng TTĐT tỉnh NĐ;
- Sở Y tế; Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: …, VT

Kết quả thực hiện
Tên
Chủng
Số lưu
trang
loại
hành hoặc
thiết (model) /
số giấy
bị
Mã sản phép nhập
y tế
phẩm
khẩu

Năm
sản
xuất

Nước Hãng Hãng/ Đơn Đơn giá Tính năng
sản
sản nước
vị
trúng
kỹ thuật
xuất xuất chủ
tính
thầu
cơ bản
sở
(VNĐ)
hữu

Đơn vị
trúng
thầu

Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu:
Số… /QĐ-… ngày… tháng… năm….
Tên gói thầu: ……………

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(ký tên, đóng dấu)

Mã số
thuế của
đơn vị
trúng
thầu

Ghi
chú

