
UBND TỈNH AN GIANG            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             SỞ Y TẾ        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                                         

    Số: 1444 /QĐ-SYT                            An Giang, ngày   24  tháng 9   năm 2021 

QUYẾT ĐỊNH 

V/v Phân bổ trang thiết bị y tế  

Gói thầu: Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh An Giang 

- Nguồn vốn: Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1) năm 

2021 

- Dự toán: Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh An Giang 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ AN GIANG 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND Tỉnh An 

Giang về việc Ban hành Quy định Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức 

của Sở Y tế tỉnh An Giang; 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH11 ngày 26/11/2013 của Quốc hội; 

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2014 của Chính 

phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu và lựa chọn nhà 

thầu; 

Căn cứ Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công;  

Căn cứ Quyết định số 45/2018/QĐ-UBND ngày 12/9/2019 của UBND tỉnh An 

Giang 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;  

Căn cứ Công văn số 1042/UBND-KTTH ngày 21/6/2017 của Ủy ban nhân dân 

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; 

Căn cứ Quyết định số 1375/QĐ-SYT  ngày 01/9/2021 của Sở Y tế về việc Phê 

duyệt dự toán mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định số 1376/QĐ-UBND ngày 01/9/2021 của Sở Y tế  về việc phê 

duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu Mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ 

công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang; 

Căn cứ Quyết định 1431/QĐ-SYT ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Sở Y tế An 

Giang về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu “Gói thầu: Mua 3 máy thở dòng 

cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang”; 

Căn cứ Hợp đồng kinh tế số 08/2021-HĐKT-TBYT ngày 20/09/2021 được ký 

kết giữa Sở Y tế và Công ty TNHH Thiết bị Y tế DMED “Gói thầu: Mua 3 Bộ Máy thở 

dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang”– 
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Nguồn vốn: Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1), …. năm 

2021; 

Trên cơ sở Tờ trình số 744/TTr-BV ngày 9/9/2021 của Bệnh viện đa khoa khu 

vực tỉnh về việc xin cấp máy thở HFNC; 

Xét đề nghị của phòng Kế hoạch – Tài chính. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Phân bổ trang thiết bị y tế cho Đơn vị y tế là Bệnh viện đa khoa khu 

vực tỉnh An Giang, 

- Gói thầu: Mua 3 Bộ Máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, 

chống dịch COVID-19 tỉnh An Giang. 

- Nguồn vốn: Kinh phí phòng chống dịch tả tay chân miệng, Cúm A (H1N1), 

…. năm 2021. 

- Dự toán: mua 3 máy thở dòng cao (HFNC) phục vụ công tác phòng, chống 

dịch COVID-19 tỉnh An Giang. 

Cụ thể như sau:  
 

STT 
Tên thiết bị - thông số kỹ 

thuật 
ĐVT 

Số 

lượng 

Đơn giá 

(Đồng) 

 Thành 

tiền  

(Đồng) 

 Phân 

nhóm 

Theo 

TT14  

1 

Bộ thở OXY dòng cao qua mũi 

(HFNC)  

- Model: AIRVO 2 

- Hãng sản xuất: Fisher & 

Paykel / New Zealand 

- Xuất xứ máy chính: New 

Zealand 

- Chứng nhận: ISO 13485, EC 

- Năm sản xuất: 2020 - 2021. 

Hàng mới 100% 

Phụ kiện đi kèm: 

1/ Máy chính tích hợp tua-bin 

và màn hình LCD (Hãng sx: 

F&P; SL: 1) 

2/ Dây thở công nghệ AirSpiral 

(tích hợp sẵn điện trở nhiệt và 

giảm thiểu tối đa giảm đọng 

nước)  kèm bình làm ẩm 

MR290 (có phao cân chỉnh mực 

nước tự động) (Hãng sx: F&P; 

SL: 3) 

3/ Canula (gọng mũi), thở qua 

mũi, dùng 1 lần (Hãng sx: F&P; 

SL: 5) 

4/ Lưu lượng kế (Flow meter) 

Bộ 3 160.000.000 480.000.000 2 
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60 lít/phút (Hãng sx: Việt Nam; 

SL: 1) 

5/ Xe đẩy (Hãng sx: Việt Nam; 

SL 1) 

Tính năng kỹ thuật: 

1/ Các tính năng tiêu chuẩn 

của máy: 

a/ Dùng cho trẻ nhỏ từ 3 kg đến 

người lớn. 

b/ Máy tích hợp sẵn: 

- Tua-bin nén khí (không cần 

bảo trì). 

- Tích hợp Hệ thống làm 

nóng/ẩm khí (lắp đặt dễ dàng). 

- Bộ trộn khí FiO2 (công nghệ 

siêu âm, không cần thay thế). 

- Cảm biến: Theo dõi nồng độ 

Oxy (bằng siêu âm, không cần 

thay thế). 

c/Tính năng làm sạch và khử 

trùng cho máy, tránh lây nhiễm 

chéo. 

e/ Có chế độ riêng cho sơ sinh 

(Junior mode). 

f/ Giao diện thở (Interfaces) cao 

cấp: Optiflow và Optiflow 

Junior2 

g/ Nhỏ gọn và cân nặng 3kg. 

2/ Chế độ thở: 

- Thở oxy dòng cao cho đối 

tượng người lớn. 

- Thở oxy dòng cao cho đối 

tượng trẻ em/sơ sinh (Junior 

mode). 

3/ Màn hình cài đặt: 

- Lưu lượng điều chỉnh từ 10 - 

60 lít/phút (cho người lớn), và 2 

- 25 lít/phút (cho trẻ em/sơ 

sinh). 

- Bộ trộn khí oxy điều chỉnh từ 

21% - 100%. 

- Nhiệt độ điều chỉnh từ: 31oC 

đến 37oC. 

4/ Màn hình hiển thị: 

  - Giá trị lưu lượng dạng số 

(lít/phút) 

  - Nồng độ oxy thở vào dạng số 

(%) 
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  - Nhiệt độ mục tiêu ống dây 

dạng số (độC) 

  5/ Hiển thị báo động: Lỗi dây 

thở, Tắt nghẽn, Rò rĩ khí, O2 

cao/thấp, Không thể đạt dòng 

mục tiêu, Không có nước bình 

làm ấm, Không thể đạt nhiệt độ 

mục tiêu, Kiểm tra điều kiện vận 

hành, Lỗi mất nguồn, Lỗi hệ 

thống. 

  6/ Tính năng của giao diện 

thở: 

- Có dây cố định sau đầu, cố định 

trên mặt mềm giảm áp lực lên 

mặt 

- Thiết kế prongs mềm, thoải mái 

khi sử dụng 

- Dây thở có 'Công nghệ Evaqua 

giảm động nước trong đường ống 

thở 

- Trên dây thở và giao diện thở có 

kẹp giúp cố định phụ kiện, bệnh 

nhân thay đổi tư thế dễ hơn. 

- Nhiều kích cỡ phù hợp với từng 

đối tượng bệnh nhân 

 TỔNG CỘNG: 01 khoản    480.000.000  

(Bằng chữ: Bốn trăm tám mươi triệu đồng) 

 Điều 2. Lãnh đạo Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang có nhiệm vụ tổ 

chức tiếp nhận TTBYT, chuẩn bị nhân sự để lắp đặt, hướng dẫn sử dụng hoạt động 

thiết bị. 

Công ty TNHH Thiết bị Y tế DMED, địa chỉ: Số 178 Đường Số 1, KDC 

Trung Sơn, Xã Bình Hưng, Huyện Bình Chánh, TP.HCM trúng thầu giao trang 

thiết bị đến đơn vị, kể cả hướng dẫn vận hành, sử dụng, bảo hành 12 tháng được tính 

chung theo Biên bản nghiệm thu giữa Sở Y tế ký với Công ty này. Thời gian giao nhận 

hàng từ ngày hợp đồng có hiệu lực 20/9/2021 đến ngày 05/10/2021 (15 ngày).  

Khi nhận trang thiết bị y tế Đơn vị có  nhiệm vụ kiểm tra, đối chiếu đầy đủ chi 

tiết (Model, hãng - nước sản xuất, xuất xứ, năm sản xuất, cấu hình chuẩn, tiêu chuẩn 

chất lượng hàng hoá, CO, CQ …như trong Hợp đồng kinh tế số 08/2021-HĐKT-

TBYT ngày 20/09/2021 được ký kết giữa Sở Y tế và Công ty TNHH Thiết bị Y tế 

DMED đính kèm) trước khi ký nghiệm thu, bàn giao, tiếp nhận tài sản (Mẫu số 

06/TSC-MSTT Nghị định số 151/2017/NĐ-CP) và sau đó nhập vào tài sản quản lý, bảo 

quản sử dụng theo đúng qui định.  

Lưu ý: Bảo hành sẽ kết thúc khi Công ty trúng thầu và Sở Y tế cùng Đơn vị sử 

dụng hoàn tất ký Biên bản kết thúc bảo hành 12 tháng cho mỗi loại thiết bị cung cấp, 
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đảm bảo thiết bị hoạt động tốt suốt thời gian bảo hành (Biên bản kết thúc bảo hành sẽ 

lập thành ít nhất là 04 bản, Sở Y tế giữ 02 bản), sau đó số thiết bị đó sẽ chuyển sang 

bảo trì (hợp đồng bảo trì giữa cơ quan, Đơn vị sử dụng và Công ty cung cấp cùng 

nhau bàn bạc và quyết định).  

Chế độ báo cáo trong quản lý, sử dụng trang thiết bị y tế: Công tác quản lý, sử 

dụng trang thiết bị y tế tại các Đơn vị y tế sẽ chịu sự kiểm tra theo quy định tại Điều 

55 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP  của Chính phủ. Do vậy, khi trang thiết bị y tế cấp về 

theo nhu cầu của Đơn vị y tế sử dụng, theo định mức được duyệt, mà sau thời gian 

hoạt động vẫn còn mới, sử dụng ít hay sử dụng một vài lần rồi không sử dụng nữa, thì 

Lãnh đạo đơn vị có trách nhiệm phải báo ngay về Sở Y tế để có hướng xử lý, tránh 

lãng phí, không hiệu quả khi đầu tư, đưa vào sử dụng. 

Điều 3. Các phòng ban thuộc Sở Y tế An Giang, Tổ mời thầu, nhà thầu trúng 

thầu và Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành 

quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 
 

 

 

Nơi nhận:  

- Như điều 3 (thi hành); 

- Lưu: VT, KHTC. 

                       GIÁM ĐỐC 

                    

 

                    

 

 
 

    Trần Quang Hiến 
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