
SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH 
TTYT TX HOÀI NHƠN 

 

Số:        /TTYT-KD 
V/v cung cấp thông tin về trang 

thiết bị y tế chuyên dùng 

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

 

Hoài Nhơn, ngày        tháng     năm 2021 

 

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế. 

Căn cứ 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 và 

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. 

Trung tâm Y tế thị xã Hoài Nhơn có nhu cầu mua sắm một số trang thiết bị y 

tế phục vụ chuyên môn. Danh mục thiết bị y tế gồm: 

STT Tên trang thiết bị Ghi chú 

1 Máy xét nghiệm HBA1C  

2 Kính hiển vi (soi tế bào âm đạo)  

3 Doppler tim thai  

4 Máy súc rửa dạ dày  

5 Bơm tiêm điện  

6 Máy truyền dịch  

7 Máy điện não  

 

Nay đơn vị thông báo đến quý công ty có tên trên hệ thống đấu thầu quốc gia, 

có năng lực cung ứng xin gửi các thông tin về trang thiết bị y tế nêu trên; các thông 

tin bao gồm: 

- Chủng loại, cấu hình, tính năng kỹ thuật TTBYT mà Đơn vị đang cung 

cấp/kinh doanh (Mô tả theo Phụ lục IV của Thông tư số 14/2020/TT-BYT) và 

catalogue của từng chủng loại thiết bị. 

- Phân nhóm chủng loại TTBYT theo quy định của Thông tư 14/2020/TT-

BYT. 



- Giá cụ thể của từng chủng loại TTBYT (bao gồm VAT, vận chuyển, lắp đặt, 

bảo trì, bảo dưỡng…). 

Đề nghị các Đơn vị gửi các thông tin về các trang thiết bị y tế nêu trên về bộ 

phận Văn thư hoặc bộ phận Khoa dược TTYT thị xã Hoài Nhơn. 

Địa chỉ: Khu phố 7, phường Tam Quan, thị xã Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. 

Có thể gửi trước Bản Scan qua Email: duocttythn@gmail.com 

SĐT: 02563565173 

Hạn cuối nhận thông tin là ngày 14/9/2021.  

Trân trọng thông báo./. 

 
Nơi nhận:      
- Như trên; 
- Sở Y tế (báo cáo);     
- Lãnh đạo TTYT; 
- Trang TTĐT của TTYT ; 
- Lưu: VT, KD-TTB-VTYT.  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Hữu Vinh 
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