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Số:             /BYT-KH-TC 
V/v hướng dẫn tra cứu kết quả đấu thầu 

trên Cổng công khai của Bộ Y tế. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày           tháng         năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Y tế; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Y tế các bộ, ngành. 

(sau đây viết tắt là đơn vị) 

Thực hiện 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, 

trong thời gian qua, các đơn vị đã được cấp tài khoản và triển khai đăng tải công 

khai kết quả đấu thầu mua sắm trang thiết bị y tế, hóa chất, sinh phẩm và vật tư tiêu 

hao y tế trên cổng công khai của Bộ Y tế: https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. 

Để thuận lợi cho việc tra cứu các thông tin về kết quả lựa chọn nhà thầu (giá 

trúng thầu, cấu hình, tính năng kỹ thuật, nhà cung cấp,...), Bộ Y tế hướng dẫn các 

đơn vị, địa phương cách thức tra cứu thông tin theo Phụ lục hướng dẫn kèm theo. 

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

địa phương liên hệ và phản hồi về Vụ Kế hoạch- Tài chính, Bộ Y tế, điện thoại 

024.62732112, email dauthau.khtc@moh.gov.vn hoặc Văn phòng Bộ Y tế (Phòng 

Công nghệ thông tin, Đ/c Nguyễn Phương Tiến, điện thoại 0962.889.978) để được 

trợ giúp và tiếp tục cập nhật hướng dẫn các đơn vị, địa phương./. 

 
Nơi nhận:              
- Như trên;                                            

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng (để b/c); 

- Lưu: VT, VPB (CNTT), KHTC. 
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Nguyễn Nam Liên 
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PH  L C 

Hướng dẫn tra cứu dữ liệu công khai kết quả đấu thầu 

  

1. Truy cập vào Cổng thông tin công khai kết quả đấu thầu 

Người dùng truy cập vào Cổng thông tin công khai kết quả đấu thầu của Bộ Y 

tế tại website https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. 

 

2. Khai thác dữ liệu Metadata (dữ liệu pdf) 

Người dùng có thể khai thác dữ liệu công khai kết quả đấu thầu của các đơn 

vị, dữ liệu khai thác file pdf. Các bước khai thác dữ liệu như sau: 

Bước 1: Người dùng chọn thông tin loại dữ liệu cần tra cứu (Trang thiết bị y 

tế, Tài sản vật tư hóa chất khác …): 

 

Bước 2: Chọn danh mục cần tìm kiếm. 

- Với trang thiết bị y tế, gồm:  

+ Trang thiết bị chuyên dùng, ví dụ: máy theo dõi bệnh nhân, máy X- quang 

di động, Dao mổ điện cao tần... 

+ Vật tư y tế, ví dụ: Găng tay y tế, Ống hút nhớt, Gel siêu âm...  

+ IVD (test kit, sinh phẩm/trang thiết bị y tế chẩn đoán in vitro), ví dụ: Sinh 

phẩm chẩn đoán in vitro xét nghiệm vi rút SARS-CoV-2... 

https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn/
javascript:;
javascript:;


- Với tài sản vật tư hóa chất khác, gồm: 

+ Trang thiết bị chuyên dùng khác, ví dụ: nồi hấp, tủ sấy... 

+ Vật tư, hóa chất khác, ví dụ: Hạt nhựa nút mạch, hộ dựng mẫu... 

+ Tài sản khác, ví dụ: Tivi, Tủ đựng hóa chất, Tủ đựng dụng cụ... 

 

 

Bước 3: Tiến hành tìm kiếm: Chọn tên thiết bị cần tìm kiếm. 

Ví dụ: tìm kiếm thông tin về sinh phẩm chẩn đoán SARS- CoV- 2 

Cách 1: Tìm theo tên thiết bị 

- Chọn dữ liệu “Trang thiết bị y tế” => chọn “IVD” 

- Tại cột “Tìm kiếm”: gõ thiết bị cần tìm “sinh phẩm”/ “test”/ “kit” (lưu ý: chỉ 

nên gõ những từ chính của tên thiết bị, ví dụ: sinh phẩn, test, kit, chuẩn đoán... hoặc 

có thể tiềm kiếm nhiều lần với các cụm từ chính khác nhau của tên thiết bị). 

- Tại cột ngày công khai: chọn mốc thời gian từ thời điểm muốn tìm kiếm kết 

quả (lưu ý: từ ngày 01/9/2020 đến nay nếu công khai theo Thông tư số 14/2020/TT-

BYT; nếu muốn tra cứu thông tin công khai trước khi Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

có hiệu lực thì chọn vào mục “Trước Thông tư 14” và tiến hành các bước như trên).  

Sau đó chọn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin các thiết bị 

theo tên đã gõ.  
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Cách 2: Tìm kiếm theo đơn vị.  

Muốn tham khảo kết quả của đơn vị A, 

- Chọn dữ liệu “Trang thiết bị y tế” => chọn “IVD” 

- Tại cột “Đơn vị”: Chọn đơn vị muốn tham khảo (VD: Bệnh viện Nhi TW)  

- Tại cột ngày công khai: chọn mốc thời gian từ thời điểm muốn tìm kiếm kết 

quả (lưu ý: từ ngày 01/9/2020 đến nay nếu công khai theo Thông tư số 14/2020/TT-

BYT; nếu muốn tra cứu thông tin công khai trước khi Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

có hiệu lực thì chọn vào mục “Trước Thông tư 14”.  

Sau đó chọn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin các thiết bị của 

đơn vị đã chọn.  

 



Ví dụ: tìm kiếm thông tin về “máy thở chức năng cao” 

Cách 1: Tìm theo tên thiết bị 

- Chọn dữ liệu “Trang thiết bị y tế” => chọn “trang thiết bị chuyên dùng” 

- Tại cột “Tìm kiếm”: gõ thiết bị cần tìm “máy thở”/ “chức năng cao” 

- Tại cột ngày công khai: chọn mốc thời gian từ thời điểm muốn tìm kiếm kết 

quả (lưu ý: từ ngày 01/9/2020 đến nay nếu công khai theo Thông tư số 14/2020/TT-
BYT; nếu muốn tra cứu thông tin công khai trước khi Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

có hiệu lực thì chọn vào mục “Trước Thông tư 14”.  

Sau đó chọn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin các thiết bị 

theo tên đã gõ.  

 

 

 

 

 

 

 

Cách 2: Tìm kiếm theo đơn vị.  

Muốn tham khảo kết quả của Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, 

- Chọn dữ liệu “Trang thiết bị y tế” => chọn “trang thiết bị chuyên dùng” 

- Tại cột “Đơn vị”: Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương  

- Tại cột “Tên thiết bị”: “máy thở chức năng cao”  

- Tại cột ngày công khai: chọn mốc thời gian từ thời điểm muốn tìm kiếm kết 

quả (lưu ý: từ ngày 01/9/2020 đến nay nếu công khai theo Thông tư số 14/2020/TT-
BYT; nếu muốn tra cứu thông tin công khai trước khi Thông tư số 14/2020/TT-BYT 

có hiệu lực thì chọn vào mục “Trước Thông tư 14”. 

Sau đó chọn nút “Tìm kiếm”. Hệ thống sẽ hiển thị ra thông tin các thiết bị của 

đơn vị đã chọn.  
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