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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

V/v triển khai đăng tải tình hình
thực hiện đấu thầu trang thiết bị y tế
theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT

Kính gửi: Các Đơn vị y tế trực thuộc
Căn cứ Công văn số 9545/BYT-KH-TC ngày 10/11/2020 của Bộ Y tế về việc
đôn đốc đăng tải kết quả đấu thầu trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư
14/2020/TT-BYT (Đính kèm);
Ngày 29/12/2020 Sở Y tế đã có Công văn số 3758/SYT-KHTC 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 (Đính kèm).
Đến thời điểm này các Đơn vị y tế cơ bản đã thực hiện đăng tải kết quả đấu thầu
trang thiết bị y tế theo quy định tại Thông tư 14/2020/TT-BYT. Tuy nhiên, Sở Y tế An
Giang tiếp tục thông báo đến các Đơn vị y tế đã được cấp tài khoản, mật khẩu đăng
nhập để đăng tải thông tin kết quả đấu thầu, với nội dung cụ thể như sau:
1. Thường xuyên đăng tải kết quả lựa chọn nhà thầu trang thiết bị lên Cổng
thông tin điện tử của Bộ Y tế: https://congkhaiketquathau.moh.gov.vn. Các thông tin
đăng tải phải đầy đủ, chính xác kịp thời ngay sau khi có kết quả trúng thầu, ký hợp
đồng; nhất là đối với hóa chất, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng,
chống dịch COVID-19.
2. Thực hiện nghiêm túc quy định tại khoản 4 Điều 65 Nghị định 36/2016/NĐCP ngày 15/5/2021 của Chính phủ.
3. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ với
các đơn vị đầu mối của Bộ Y tế để được hướng dẫn kịp thời, cụ thể: Văn phòng Bộ Y
tế, số điện thoại: 024.62732134, email: chiendh.vpb8@moh.gov.vn (về cấp tài khoản
và công nghệ thông tin); Vụ trang thiết bị và Công trình y tế, số điện thoại:
024.62732324, email: dmec@moh.gov.vn
(về các nội dung của Thông tư
14/2020/TT-BYT) và Vụ Kế hoạch - Tài chính, số điện thoại: 02462732112, email:
dauthau.khtc@moh.gov.vn (về nghiệp vụ đấu thầu).
Trân trọng kính chào./.
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