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Số: 207 /BYT-KH-TC

Hà Nội, ngày 12 tháng 01 năm 2021

V/v báo cáo việc phân phối, kinh
doanh, mua bán, ký kết hợp đồng
liên doanh, liên kết của Hệ thống
chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt.

Kính gửi: Các Doanh nghiệp kinh doanh trang thiết bị y tế.
Theo yêu cầu của cơ quan chức năng, Bộ Y tế đề nghị các doanh nghiệp
kinh doanh trang thiết bị y tế:
1. Rà soát, báo cáo việc phân phối, kinh doanh, mua bán, ký kết hợp đồng
liên doanh, liên kết, tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi
tính 128 lát cắt đã có ký kết hợp đồng mua bán trong thời gian từ tháng 01 tháng
01 năm 2017 đến hết 31 tháng 12 năm 2019.
2. Trường hợp đơn vị đã có thực hiện phân phối, kinh doanh, mua bán, ký
kết hợp đồng liên doanh, liên kết, tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt Hệ thống
chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt, đề nghị:
- Báo cáo đầy đủ các thông tin từng thiết bị của Hệ thống theo phụ lục đính
kèm công văn này.
- Rà soát, tập hợp đầy đủ các hồ sơ liên quan đến việc phân phối, kinh
doanh, mua bán, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết, tham gia đấu thầu cung cấp,
lắp đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt và photocopy, đóng dấu của đơn
vị sao y bản chính và gửi kèm theo báo cáo về Bộ Y tế (qua Vụ Kế hoạch – Tài
chính), bao gồm: Quyết định phê duyệt Đề án liên doanh liên kết, Quyết định phê
duyệt kết quả trúng thầu, hợp đồng mua bán đã ký kết giữa các bên, tờ khai hải
quan, hóa đơn bán hàng, báo cáo tài chính của 03 năm liên tục (từ tháng 01 tháng
01 năm 2017 đến hết 31 tháng 12 năm 2019), tài liệu chi tiết về danh mục phụ
kiện, thông số, tính năng kỹ thuật của Hệ thống, Catalogue của thiết bị chính và
các thiết bị thành phần của cả Hệ thống, ảnh chụp của các thiết bị nêu trên.
- Báo cáo đề nghị gửi về Bộ Y tế trước ngày 18/01/2021, đồng thời gửi File
mềm (Winword, Excel) qua Email theo địa chỉ dauthau.khtc@moh.gov.vn để Bộ
Y tế tổng hợp, báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Mọi chi tiết xin liên hệ Phòng Kế
hoạch – Tổng hợp, Vụ Kế hoạch – Tài chính: 024.62732112.
3. Trường hợp đơn vị không phân phối, kinh doanh, mua bán, ký kết hợp
đồng liên doanh, liên kết, không tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt Hệ thống

thiết bị y tế nêu trên đề nghị cũng có văn bản khẳng định không phân phối, kinh
doanh, mua bán, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết, không tham gia đấu thầu
cung cấp, lắp đặt Hệ thống thiết bị này.
Đề nghị các đơn vị rà soát, khẩn trương triển khai thực hiện và báo cáo kết
quả về Bộ Y tế đầy đủ, đúng thời gian; đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính
xác của báo cáo và tài liệu gửi Bộ Y tế./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để báo cáo);
- Các đ/c Thứ trưởng (để p/h);
- Vụ TTB và CTYT, Pháp chế;
- Cục QL KCB, TTrB;
- Lưu: VT, KH-TC2.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
[daky]

Đỗ Xuân Tuyên
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ĐƠN VỊ BÁO CÁO: .....................................................
PHỤ LỤC
Báo cáo kết quả đã phân phối, kinh doanh, ký kết hợp đồng liên doanh, liên kết,
tham gia đấu thầu cung cấp, lắp đặt Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt
(Thống kê đối với các Hợp đồng đã được ký từ 01/01/2017 đến 31/12/2019)
TT

Chi tiết cấu hình của hệ thống
và cấu hình của các bộ phận,

ĐV
tính

1

Hệ thống chụp cắt lớp vi tính 128 lát cắt

Hệ
thống

1.1 Khoang máy

Bộ

1.2 Bóng X-quang

Bộ

1.3 Tủ điện

Bộ

1.4 Đầu thu - Detector

Bộ

1.5 Bàn bệnh nhân

Bộ

1.6 Trạm thu nhận và tái tạo hình ảnh

HT

1.7 Trạm làm việc chuyên dụng xử lý hình ảnh

HT
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Các chương trình

Bộ

2.2 Chương trình chụp nhanh FAST

Bộ

2.3 Chương trình giảm liều tia CARE

Bộ

2.4

Phần mềm tiêu chuẩn cho trạm làm việc
chuyên dụng xử lý hình ảnh

Bộ

2.5

Chương trình tái tạo lặp với dữ liệu thô
SAFIRE

Bộ
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Các phụ kiện, thiết bị phụ trợ

Model

Cấu hình Nước
SX
cơ bản

Hãng SX

Số, ngày
Năm Đơn giá
Tên nhà
QĐ trúng
SX (VNĐ)
thầu
thầu

Bộ

2.1 Phần mềm tiêu chuẩn

Phần mềm nâng cao cho trạm làm việc
chuyên dụng
2.6
- Phần mềm phân tích mạch máu
- Phần mềm xử lý tim mạch

Số
lượng
đã mua

Bộ

Bộ

3.1 Kính chì

Cái

3.2 Áo chì

Cái

3.3 Máy bơm thuốc cản quang 2 nòng

Cái

3.4 Máy in phim khô

Cái

3.5 Ổn áp 3 pha loại 150KVA

Cái

………….., ngày ….. tháng 01 năm 2021
NGƯỜI LẬP BIỂU
(Ghi rõ họ, tên)

THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

………………………
Điện thoại liên hệ

……………………………

(Ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên)
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