UBND TỈNH AN GIANG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do – Hạnh phúc

Số: 81 / SYT-KHTC
V/v Thông báo thực hiện nhu cầu mua
sắm trang thiết bị y tế theo phương thức
tập trung từ nguồn vốn của Đơn vị quản
lý và nguồn vốn của Sở Y tế; lộ trình
đấu thầu qua mạng năm 2021.

An Giang, ngày 12 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc
Các căn cứ pháp lý:
Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Chính phủ
quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về Quản lý trang
thiết bị y tế;
Nghị định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Chính phủ Quy
định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực
hành tiết kiệm, chống lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước;
Quyết định số 1402/QĐ-TTg, ngày 13/7/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt Kế hoạch tổng thể và lộ trình áp dụng đấu thầu qua mạng giai đoạn 2016 –
2025;
Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ
quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị;
Thông tư số 04/2017/TT-BKHĐT ngày 15/11/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư Quy định chi tiết về lựa chọn nhà thầu qua hệ thống mạng đấu thầu quốc gia;
Thông tư 144/2017/TT-BTC ngày 29/12/2017 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn một số nội dung của Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26 tháng 12 năm 2017
của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý, sử dụng tài sản công;
Thông tư 45/2018/TT-BTC ngày 7/5/2018 của Bộ Tài chính về việc hướng
dẫn chế độ quản lý, sử dụng và trích khấu hao tài sản cố định;
Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu
tư Quy định chi tiết việc cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu, lộ trình áp dụng
lựa chọn nhà thầu qua mạng và quản lý, sử dụng giá trị bảo đảm dự thầu, bảo đảm
thực hiện hợp đồng không được hoàn trả;
Công văn số 12006/BTC-QLCS ngày 02/10/2018 của Bộ Tài chính về việc
thông báo việc đăng tải thông tin trên Trang thông tin điện tử về tài sản công;
Thông tư số 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019 của Bộ Y tế hướng dẫn về tiêu
chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế;
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;
Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của Hội đồng nhân dân
tỉnh An Giang Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi
quản lý của tỉnh An Giang;
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Công văn số 1042/UBND-TH ngày 21/6/2017 của UBND tỉnh An Giang về
việc thẩm quyền trong đấu thầu mua sắm tài sản, hàng hóa, dịch vụ nhằm duy trì
hoạt động thường xuyên của các cơ quan, đơn vị sử dụng vốn nhà nước thuộc tỉnh
An Giang;
Công văn số 191/VPUBND-KTTH ngày 08/02/2018 của UBND tỉnh An
Giang về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2018
của Thủ tướng Chính phủ;
Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh An Giang
về việc Quy định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh
An Giang;
Công văn số 792/STC-GCS ngày 13/4/2018 của Sở Tài chính An Giang về
việc hướng dẫn thực hiện mua sắm tài sản theo phướng thức tập trung trên địa bàn
tỉnh An Giang;
Quyết định số 45/2019/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An Giang
về việc Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 09/2018/QĐ-UBND
ngày 10 tháng 4 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang;
Công văn số 2289/STC-GCS ngày 23/9/2019 của Sở Tài chính An Giang về
việc công khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế (đợt 1)
năm 2019;
Công văn số 1280/UBND-KTTH ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh An Giang
về việc thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh;
Công văn số 169/UBND-KTTH ngày 21/02/2020 của UBND tỉnh An Giang
về việc tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua
mạng;
Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về
việc Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên
dùng đặc thù và khác cho Ngành Y tế An Giang giai đoạn năm 2020-2022;
Quyết định số 1335/QĐ-UBND ngày 10/6/2020 của UBND tỉnh An Giang về
việc Giao nhiệm vụ mua sắm tập trung hàng hóa y tế;
Công văn số 1919 /STC-GCS ngày 04/8/2020 của Sở Tài chính An Giang về
việc chấn chỉnh việc thực hiện mua sắm tài sản công theo đúng tiêu chuẩn, định mức
quy định tại Quyết định số 50/2017/QĐ-TTg ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính
phủ;
Công văn số 1356/UBND-KTTH ngày 25/12/2020 của UBND tỉnh An Giang
về việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế;
Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế về việc hướng
dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT;
Công văn số 3758 /SYT-KHTC ngày 29/12/2020 của Sở Y tế An Giang về
việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư
số 14/2020/TT-BYT.
Sở Y tế thông báo việc thực hiện đăng ký mua sắm tài sản TTBYT theo
phương thức tập trung trong Ngành Y tế An Giang, cùng lộ trình thực hiện đấu thầu
qua mạng năm 2021, với nội dung cụ thể như sau:
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I- Danh mục hàng hóa trang thiết bị y tế mua sắm tập trung và các nguồn
kinh phí bắt buộc thực hiện mua sắm theo phương thức tập trung:
a) Danh mục hàng hóa trang thiết bị y tế:
Được xây dựng dựa vào các văn bản pháp lý sau:
- Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế; Thông tư số 46/TT-BYT ngày 15/12/2017 của Bộ Y tế về việc quy
định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5
năm 2016 của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế;
- Nghị định số 03/2020/NĐ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung Điều 68 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số
169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ
về quản lý trang thiết bị y tế; (Phổ biến cho các Đơn vị y tế theo Công văn số
46/UBND-KTTH ngày 13/01/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc triển khai thực
hiện Nghị định của Chính phủ);
- Thông tư số 43/2013/TT-BYT ngày 11/12/ 2013 của Bộ Y tế Quy định chi
tiết phân tuyến chuyên môn kỹ thuật đối với hệ thống cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Thông tư số 49/2014/TT-BYT ngày 22/12/2014 của Bộ Y tế Quy định danh
mục trang thiết bị y tế thiết yếu của Trung tâm Giám định Y khoa tỉnh, thành phố
trực thuộc trung ương;
- Quyết định số 437/QĐ-BYT ngày 20/02/2002 của Bộ Y tế về việc ban hành
Danh mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa
khoa khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản;
- Quyết định số 3333/QĐ-BYT ngày 08/9/2008 của Bộ Y tế về việc ban hành
danh mục trang thiết bị y tế thiết yếu phục vụ triển khai Đề án đầu tư xây dựng, cải
tạo, nâng cấp bệnh viện đa khoa huyện, bệnh viện đa khoa khu vực liên huyện sử
dụng vốn trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp pháp khác giai đoạn 2008 –
2010;
- Quyết định số 1020/QĐ-BYT ngày 23/3/ 2004 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc ban hành sửa đổi danh mục trang thiết bị y tế Trạm Y tế xã có bác sĩ vào Danh
mục trang thiết bị y tế bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh, huyện, phòng khám đa khoa
khu vực, trạm y tế xã và túi y tế thôn bản ban hành kèm theo Quyết định số 437/QĐBYT ngày 20/02/2002 của Bộ Trưởng Bộ Y tế;
- Quyết định số 2367/QĐ-BYT ngày 04/7/ 2007 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc ban hành mô hình - Tiêu chuẩn thiết kế Trung tâm y tế dự phòng tuyến quận,
huyện, thành phố thuộc tỉnh;
- Quyết định số 4696/QĐ-BYT ngày 27/11/ 2008 của Bộ trưởng Bộ Y tế về
việc ban hành “Chuẩn Quốc gia về Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương”;
- Quyết định số 431/QĐ-BYT ngày 10/02/2009 của Bộ Y tế về việc ban hành
Danh mục trang thiết bị y tế phòng khám đa khoa khu vực tuyến huyện theo Quyết
định số 47/2008/QĐ-TTg ngày 02/4/2008 của Thủ tướng Chính phủ về việc Phê
duyệt Đề án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Bệnh viện đa khoa huyện, Bệnh viện
đa khoa khu vực liên huyện sử dụng vốn Trái phiếu Chính phủ và các nguồn vốn hợp
pháp khác giai đoạn 2008- 2010;
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- Quyết định số 4389/QĐ-BYT ngày 11/7/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt
Danh mục trang thiết bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án Y
tế cơ sở theo Quyết định số 2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính
phủ;
- Quyết định của Sở Y tế duyệt danh mục chuyên môn kỹ thuật khám, chữa
bệnh cho từng Đơn vị;
- Máy móc, thiết bị phục vụ chuyên ngành kiểm nghiệm trong y tế gồm: Các
thiết bị sắc ký (lỏng, khí); Thiết bị phân tích quang phổ, huỳnh quang; Máy giải trình
tự Gen; Hệ thống PCR/Reatime PCR; Kính hiển vi; Máy ly tâm; Cân kỹ thuật; Cân
phân tích ...;
- Quyết định số 1132/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh An Giang
về việc Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên
dùng đặc thù và khác cho Ngành Y tế An Giang giai đoạn năm 2020-2022.
v.v...
Lưu ý: Các Trạm Y tế xã, phường, thị trấn xếp ưu tiên lập danh mục trang
thiết bị y tế đầu tư theo chủ trương triển khai Đề án Y tế cơ sở theo Quyết định số
2348/QĐ-TTg ngày 05/12/2016 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số
4389/QĐ-BYT ngày 11/7/2018 của Bộ Y tế về việc phê duyệt Danh mục trang thiết
bị cho Trạm Y tế xã mô hình điểm phục vụ triển khai Đề án Y tế cơ sở, tập trung các
loại thiết bị lớn như máy Siêu âm 1 đầu dò kèm máy in v.v...
b) Các nguồn kinh phí bắt buộc thực hiện mua sắm tập trung: Theo Quyết
định số 09/2018/QĐ-UBND ngày 10/4/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc Quy
định mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang.
Cụ thể:
Nguồn kinh phí mua sắm tập trung thực hiện theo quy định tại điểm a, b, c, d,
đ khoản 1 và khoản 2 Điều 70 Nghị định số 151/2017/NĐ-CP; gồm:
1. Kinh phí được giao trong dự toán ngân sách hàng năm của cơ quan, tổ
chức, đơn vị;
2. Nguồn công trái quốc gia, trái phiếu Chính phủ, trái phiếu chính quyền địa
phương;
3. Nguồn vốn thuộc các chương trình, dự án sử dụng vốn ODA; nguồn viện
trợ, tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước thuộc nguồn ngân sách
nhà nước mà nhà tài trợ không có yêu cầu mua sắm khác với quy định tại Nghị định
này;
4. Nguồn kinh phí từ quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách theo quy định
của Luật Ngân sách nhà nước và văn bản hướng dẫn về quỹ tài chính nhà nước
ngoài ngân sách;
5. Nguồn kinh phí từ quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của đơn vị sự nghiệp
công lập tự bảo đảm một phần chi thường xuyên và đơn vị sự nghiệp công lập do
Nhà nước đảm bảo toàn bộ chi thường xuyên;
6. Nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và
nguồn thu hợp pháp khác của cơ sở y tế công lập trong trường hợp mua sắm trang
thiết bị y tế.
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Lưu ý: Ngoài các nguồn vốn trên các Đơn vị y tế có thể tự tổ chức đấu thầu
theo quy định của Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định 63/2014/NĐ-CP,
Thông tư số 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 của Bộ Tài chính.
II- Thủ tục mua sắm tập trung TTBYT (nguồn vốn Đơn vị quản lý):
Hồ sơ gửi về Sở Y tế đảm bảo đủ 07 bước như hướng dẫn sau:
1- Họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật, công nghệ của đơn vị: (Có Biên bản họp
và bản đề nghị mua sắm trang thiết bị y tế)
Đơn vị có nhu cầu mua sắm TTBYT (vốn của đơn vị), nhu cầu trang cấp
TTBYT (vốn Sở Y tế) đều phải có Biên bản họp Hội đồng Khoa học kỹ thuật, công
nghệ, cùng bản đề nghị trang cấp TTBYT gửi kèm về Sở Y tế nêu số lượng hiện có,
lý do nhu cầu đầu tư v.v... đảm bảo trùng khớp với danh mục trong Quyết định số
1132/QĐ-UBND ngày 22/5/2020 của UBND tỉnh An Giang về việc Phê duyệt danh
mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên dùng đặc thù và khác
cho Ngành Y tế An Giang giai đoạn năm 2020-2022. Tránh tình trạng đề xuất nhu
cầu mua sắm hơn số lượng đã được duyệt định mức TTBYT và nhất là số lượng đã
mua sắm, đã trang cấp rồi lại đề xuất mua nữa .
2- Lập bảng Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung Trang thiết bị y tế:
Theo Mẫu (đính kèm). Yêu cầu các Đơn vị y tế xếp thứ tự ưu tiên 1, 2, 3 …
đầu tư từ trên xuống cho danh mục đầu tư. Điền đầy đủ theo hướng dẫn; Cột (5) Dự
toán nếu xác định chính xác giá thị trường thì ghi hoặc để trống; Cột (10) Phân
nhóm TTBYT cụ thể; Cột (11) Ghi chú phân cho khoa, phòng, đơn vị nào (đối với
PKKV, trạm y tế) để rà soát, kiểm tra định mức sử dụng trang thiết bị y tế chuyên
dùng mà đơn vị đã được UBND tỉnh phê duyệt.
3- Xây dựng tính năng kỹ thuật:
Tính năng kỹ thuật cho mỗi loại TTBYT được xây dựng theo mẫu hướng dẫn
đầy đủ và được Thủ trưởng đơn vị y tế ký, đóng dấu, đảm bảo thiết bị đầu tư mang
tính đồng bộ, với các nội dung sau:
- Tên hàng hóa, chủng loại (Ví dụ: Nồi hấp ngang hoặc đứng, bao nhiêu lít)
- Model, hãng - nước sản xuất, xuất xứ (nêu đầy đủ để dễ ký hợp đồng theo
quy định và kiểm tra CO, CQ …)
- Năm sản xuất: Ví dụ: 2020 trở về sau.
- Chất lượng hàng hóa, tiêu chuẩn: Hàng mới 100%, ISO …
- Số lượng : … bộ
- Gía trị: … đồng/mỗi 1 đơn vị tài sản
- Thiết bị phải cơ bản được nhiệt đới hóa ở điều kiện môi trường Việt Nam
hoặc xác định được nhiều nơi đã sử dụng tốt v.v...
* Cấu hình hoàn chỉnh (thiết bị chính và phụ kiện, máy vi tính … kèm theo)
* Tính năng kỹ thuật (thiết bị chính và phụ kiện, máy vi tính … kèm theo)
* Thông số kỹ thuật (thiết bị chính và phụ kiện, máy vi tính … kèm theo)
* Nguồn điện sử dụng (thiết bị chính và phụ kiện, máy vi tính … kèm theo)
Lưu ý: Đối với máy xét nghiệm sinh hóa hay các loại máy móc, thiết bị khác
có mua hóa chất, vật tư y tế kèm theo để sử dụng, khi xây dựng tính năng kỹ thuật
đề nghị đơn vị nêu nội dung câu này cho máy đảm bảo “hóa chất sử dụng cho máy
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là loại hóa chất mở, mua rộng rãi trên thị trường, đảm bảo ít nhất có 03 nhà cung
cấp hóa chất”, mục đích nhằm tránh tình trạng độc quyền hóa chất, vật tư y tế tiêu
hao.
4- Giá dự toán, giá thẩm định giá :
Giá dự toán không cần thiết thẩm định giá: Đơn vị có thể lấy giá dự toán
trang thiết bị y tế giống hoặc tương đương như TTBYT (về cấu hình, số lượng, tiêu
chí, tính năng kỹ thuật) đơn vị mình cần mua sắm trên cổng thông tin điện tử Bộ Y
tế tại địa chỉ https:// congkhaiketquathau.moh.gov.vn, mà các đơn vị y tế đã được
cấp tài khoản và mật khẩu đã tham gia hệ thống, đăng tải được, xem được giá công
khai kết quả lựa chọn nhà thầu mua sắm TTBYT của các cơ quan, Đơn vị y tế khác
trên cả nước (tại Công văn số 3758 /SYT-KHTC ngày 29/12/2020 của Sở Y tế An
Giang về việc triển khai đăng tải tình hình thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế theo
Thông tư số 14/2020/TT-BYT), giá trị dự toán này hiệu lực trong năm 2020 trở về
sau, đồng thời Đơn vị vẫn gửi 2 bản chính và 03 báo giá của 3 nhà cung cấp khác
nhau, cùng catalog bản tiếng Anh và bản dịch tiếng Việt (bản photo) để đối chiếu,
đảm bảo chấp nhận được giá dự toán, đảm bảo cơ bản khi triển khai đấu thầu sẽ có
nhà thầu tham dự, không phải tổ chức đấu thầu, chậm trễ, chậm tiến độ trong năm
giải ngân, ảnh hưởng đến các đơn vị cũng cần mua sắm tập trung khác v.v... Trường
TTBYT cần mua sắm không có trên Cổng thông tin của Bộ Y tế thì Đơn vị sẽ triển
khai thẩm định giá làm giá dự toán.
Lưu ý: Giá dự toán sẽ ưu tiên cần xác định trước Giá thẩm định, Lãnh đạo
đơn vị chịu trách nhiệm chỉ đạo bộ phận lập hồ sơ mua sắm tập trung kiểm tra trên
https:// congkhaiketquathau.moh.gov.vn, tránh tình trạng Giá thẩm định giá cao hơn
Giá dự toán là không chấp nhận được, nếu cao hơn phải thuyết minh, giải trình cụ
thể theo nội dung hướng dẫn thực hiện trong 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.
Giá thẩm định giá: Những nội dung đầy đủ cho 01 đơn vị tài sản TTBYT trên
phải được thẩm định giá theo quy định (Có thể hợp đồng thuê đơn vị có chức năng
thẩm định giá hợp pháp). Sau khi thẩm định giá xong, Đơn vị y tế gửi về bộ phận
tiếp nhận mua sắm tập trung Phòng KHTC - Sở Y tế 2 bản chính và 3 bản báo giá
(bản photo) của 3 nhà cung cấp khác nhau, cùng catalog bản tiếng Anh và bản dịch
tiếng Việt (bản photo) để đối chiếu. Đảm bảo giá thẩm định mỗi loại thiết bị còn
hiệu lực trong vòng 60 ngày.
5- Báo giá TTBYT: Các bảng báo giá của Công ty, doanh nghiệp phải hợp lệ
có chữ ký, đóng dấu của giám đốc Công ty, doanh nghiệp, ghi rõ ngày tháng năm
báo giá. Báo giá đã bao gồm: Thuế VAT, chi phí vận chuyển, lắp đặt, vận hành, chi
phí bảo dưỡng suốt thời gian bảo hành, phí bảo hiểm v.v… đến tận đơn vị sử dụng
và các chi phí khác (nếu có). Bảng báo giá có hiệu lực trong vòng 30 – 60 ngày, nêu
được thêm các nội dung: Điều kiện thanh toán 2 đợt 20% hay 30%, 80 hay 70%,
chuyển khoản; Thời gian giao hàng (bao nhiêu ngày); Điều kiện bảo hành (12 – 24..
tháng tùy loại thiết bị); Điều kiện bảo trì bảo dưỡng, cung cấp phụ tùng, vật tư thay
thế trong vòng 5 – 10 năm; và các điều kiện khác v.v…
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6- Cơ sở vật chất và người sử dụng:
Đơn vị y tế có văn bản xác nhận rằng loại TTBYT đầu tư loại lớn, kỹ thuật
cao đơn vị đã có cơ sở vật chất để tiếp nhận và có con người sử dụng. Đặc biệt sử
dụng TTBYT kỹ thuật cao như máy Siêu âm 4D, máy nội soi, máy phẩu thuật nội
soi, xét nghiệm, X Quang, thiết bị chuyên khoa (mắt, TMH, RHM …) Đơn vị phải
kèm văn bản xác nhận tên cán bộ sử dụng và đính kèm bằng cấp, chứng chỉ, giấy
chứng nhận đã học khóa đào tạo về chuyên môn kỹ thuật sử dụng loại TTBYT đang
đề nghị đầu tư, để tránh tình trạng trang thiết bị đầu tư không có người sử dụng.
7- Nguồn kinh phí (nguồn vốn) của Đơn vị quản lý:
Các Đơn vị y tế phải đảm bảo cân đối đủ để chi trả cho nhà thầu cung cấp
thiết bị theo phương thức ký thỏa thuận khung, có công văn cam kết đủ kinh phí chi
trả từ nguồn nào gửi kèm về Sở Y tế. Lãnh đạo Đơn vị y tế chịu trách nhiệm về
nguồn kinh phí đủ chi trả này. Tránh tình trạng có kết quả đấu thầu mà Đơn vị y tế
không thể ký hợp đồng theo thỏa thuận khung được.
Lưu ý: Đối với nhu cầu đề xuất Sở Y tế trang cấp TTBYT từ nguồn vốn Sở Y
tế thì chỉ thực hiện bước 1, 2 và 6. Do nguồn vốn của Sở Y tế có hạn, đề nghị các
Đơn vị y tế xem danh mục định mức được duyệt gửi nhu cầu ưu tiên các TTBYT cơ
bản phù hợp về Sở Y tế để xét duyệt.
III- Thực hiện ký kết hợp đồng: (Thực hiện theo nội dung Công văn số
792/STC-GCS ngày 13/4/2018 của Sở Tài chính An Giang):
Trường hợp mua sắm tập trung theo cách thức ký thỏa thuận khung: Đơn vị
trực tiếp sử dụng tài sản (chủ nguồn vốn) sẽ ký Hợp đồng mua sắm tài sản với nhà
thầu đã được Đơn vị mua sắm tập trung (Bên mời thầu) ký thỏa khung với nhà thầu
trong thời hạn đơn vị mua sắm tập trung thông báo. Quá thời hạn do đơn vị mua sắm
tập trung thông báo, đơn vị chủ nguồn vốn không ký Hợp đồng mua sắm tài sản thì
không được phép mua sắm tài sản đó và bị hủy dự toán đã giao từ đầu năm. Trường
hợp tại thời điểm ký Hợp đồng mua sắm tài sản, giá thị trường của tài sản thấp hơn
giá trúng thầu mua sắm tập trung, đơn vị trực tiếp sử dụng tài sản đàm phán với nhà
thầu để giảm giá cho phù hợp với giá thị trường. Hợp đồng mua sắm của đơn vị trực
tiếp sử dụng tài sản phải gửi 01 bản và 01 bản photo cho Sở Y tế để lưu theo quy
định.
Lưu ý: Nếu Hợp đồng không ký đúng thời hạn quy định trong thỏa thuận
khung thì Đơn vị chủ nguồn vốn bằng văn bản gửi ngay về Sở Y tế và Bên mời thầu
để biết và có hướng xử lý, tránh việc chậm trễ tiến độ hoàn thành đợt mua sắm, giao
hàng, thanh toán cho nhà thầu, sai quy định của pháp luật, nhất là đấu thầu xong mà
không có vốn để thanh toán.
IV- Lộ trình lựa chọn nhà thầu qua mạng:
Thực hiện theo Công văn số 108/UBND-KTTH ngày 05/02/2020 của UBND
tỉnh An Giang về việc triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày
16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Năm 2021 triển khai, cụ thể như sau:
a) Tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng đối với toàn bộ (100%) các gói thầu
áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh thuộc lĩnh vực hàng hóa,
dịch vụ phi tư vấn, dịch vụ tư vấn có giá gói thầu không quá 10 tỷ đồng và thuộc
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lĩnh vực xây lắp có giá gói thầu không quá 20 tỷ đồng, trừ trường hợp đối với gói
thầu chưa thể tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng hoặc các gói thầu có tính đặc thù;
b) Việc tổ chức lựa chọn nhà thầu qua mạng trong năm phải bảo đảm tổng số
lượng các gói thầu đạt tối thiểu 70% số lượng gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu
rộng rãi, chào hàng cạnh tranh và tổng giá trị gói thầu đạt tối thiểu 35% tổng giá trị
các gói thầu áp dụng hình thức đấu thầu rộng rãi, chào hàng cạnh tranh.
V- Chế độ báo cáo và lưu trữ hồ sơ:
Trên cơ sở Thỏa thuận khung mua sắm tập trung trang thiết bị y tế gửi về các
Đơn vị thì các đơn vị thực hiện báo cáo kết quả ký kết hợp đồng và hoàn thành thực
hiện hợp đồng về Sở Y tế, đồng thời báo cáo định kỳ hoặc đột xuất theo quy định.
Các hồ sơ liên quan đến đấu thầu tập trung hay tự đấu thầu của các Đơn vị
phải được lưu trữ cẩn thận theo đúng quy định để phục vụ cho các Đoàn thanh tra,
kiểm tra, kiểm toán sau này.
Đối với các Đơn vị tự đấu thầu, ngay khi có kết quả đấu thầu, Đơn vị phải
công khai kết quả lựa chọn nhà thầu trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế An Giang
và theo Điều 65 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ trên
Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế tại trang https:// congkhaiketquathau.moh.gov.vn
theo quy định. Khi trình Kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải thực hiện Phân Nhóm
TTBYT cụ thể ttheo Thông tư 14/2020/TT-BYT và Công văn 5888/BYT-TB-CT
ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế.
Đối với các Đơn vị không tự đấu thầu: Thời gian tiếp nhận hồ sơ Danh mục,
nhu cầu mua sắm tập trung (đủ 7 bước): Gửi về Sở Y tế (Phòng KHTC) trước ngày
04 tháng 02 năm 2021 để Sở Y tế tổng hợp, xét duyệt xong và công bố sau đó 1
tháng trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (trang Thông báo mời thầu). Gửi trước file
chưa ký và file ký bản scan trước, bản chính gửi sau.
Lưu ý:
- Tránh tình trạng mua sắm tài sản công sai quy định phải bị xử phạt theo Nghị
định số 63/2019/NĐ-CP ngày 11/7/2019 của Chính phủ Quy định xử phạt vi phạm
hành chính trong lĩnh vực quản lý, sử dụng tài sản công; thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí; dự trữ quốc gia; kho bạc nhà nước.
- Đề nghị cung cấp tên cán bộ và số ĐTDĐ để tiện liên hệ chỉnh sửa trên Mẫu
Đăng ký nhu cầu mua sắm tập trung trang thiết bị y tế.
Sau khi nhận Thông báo này đề nghị Lãnh đạo các Đơn vị nhanh chóng triển
khai thực hiện, có thắc mắc, khó khăn liên hệ Phòng KHTC để có hướng giải quyết.
Trân trọng kính chào./.
Nơi nhận :
-Như trên;
-Lưu: VT, KHTC.
-Cần thiết liên hệ DS Sanh 0913966010,
Email: sanhlangbinh@yahoo.com

GIÁM ĐỐC
Ký bởi: Sở Y tế
Email:
soyte@angiang.gov.vn
Cơ quan: Tỉnh An Giang
Ngày ký: 12-01-2021
08:33:21 +07:00

Từ Quốc Tuấn
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SỞ Y TẾ AN GIANG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
ĐƠN VỊ ĐĂNG KÝ: ……
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
(Tên cán bộ: ..............................
--------------ĐTDĐ liên hệ: .................... )
------BẢNG ĐĂNG KÝ NHU CẦU MUA SẮM TẬP TRUNG TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
Năm: 2021
Tên tài sản,
Các đề
Dự kiến
Cơ quan, tổ
Nguồn Phương
xuất
Đơn
thời gian,
Số
chức,
Số Dự toán vốn
thức
khác Phân
vị
địa điểm
TT đơn vị trực
lượng (đồng) mua
thanh
(để Nhóm
tính
giao nhận
tiếp
sắm
toán
tham
tài sản
sử dụng tài sản
khảo)

Ghi
chú

(1)

(11)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

(10)

I Tài sản A
1 Khoa...
... ...
II Tài sản B
1 Khoa...
... ...
III Tài sản...
1 PKKV, TYT...
... ...
TỔNG CỘNG
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ký, ghi rõ họ tên)

............, ngày tháng năm ....
THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)

Ghi chú:
- Các cột 2, 3, 4, 5, 6, 7 là chỉ tiêu bắt buộc.
- Cột 5: Ghi theo dự toán mua sắm được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
- Cột 6: Ghi rõ từng nguồn vốn theo quy định tại Điều 4 Thông tư số 35/2016/TT-BTC ngày
26/02/2016 của Bộ Tài chính.
- Cột 7: Ghi rõ phương thức thanh toán (một lần hay nhiều lần, tiền mặt hay chuyển Khoản).
- Cột 8: Đề xuất thời gian, địa Điểm giao nhận tài sản để đơn vị mua sắm tập trung tính toán
phương án tổ chức thực hiện mua sắm cho phù hợp với thực tế.
- Cột 9: Ghi các thông tin để đơn vị mua sắm tập trung tham khảo trong quá trình lựa chọn nhà
cung cấp như: Màu sắc, công suất, xuất xứ của tài sản.
- Cột (10): Phân nhóm TTBYT theo Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ
Y tế về việc hướng dẫn triển khai đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TTBYT, .../.

