BỘ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

___________________________________________________

Hà Nội, ngày 27 tháng 7 năm 2020

Số: 3990/BYT-TB-CT
V/v báo cáo năng lực, mặt hàng
TTBYT trong nước đã sản xuất được

Kính gửi: ……………………………….
Thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành
Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng
cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới và Nghị quyết số 139/NQ-CP ngày
31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành chương trình hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW, Bộ Y tế được giao nhiệm vụ xây dựng
Đề án Phát triển công nghiệp thiết bị y tế sản xuất trong nước trình Thủ tướng
Chính phủ ban hành nhằm xây dựng, đề xuất các cơ chế, chính sách đủ mạnh để
khuyến khích sản xuất và sử dụng thiết bị y tế trong nước, tạo điều kiện để các
doanh nghiệp tham gia ngày càng sâu vào chuỗi giá trị trang thiết bị y tế trong khu
vực và trên thế giới.
Triển khai thực hiện nhiệm vụ nói trên và thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng
Chính phủ, Bộ Y tế có kế hoạch tổ chức Hội nghị thúc đẩy đầu tư và phát triển
sản xuất trang thiết bị y tế, dự kiến tổ chức vào cuối tháng 8/2020, Hội nghị có
sự tham dự của Thủ tướng Chính phủ. Để có đầy đủ số liệu, thông tin về các mặt
hàng và năng lực sản xuất, thu hút đầu tư phát triển sản xuất trang thiết bị y tế
trong nước, Bộ Y tế trân trọng đề nghị đơn vị báo cáo các nội dung sau:
1. Thông tin các trang thiết bị y tế đã sản xuất (điền dưới dạng file Excel,
font chữ Times New Roman, cỡ chữ 14):
Số
TT

Đơn vị sản
xuất

Thông tin

Tên mặt
hàng

Mã số theo biểu
thuế nhập khẩu
Nhóm

1

(Công ty A)

Địa chỉ trụ sở:
Địa chỉ nhà máy:
Người đại diện:
Điện thoại:
Fax:
Email:
Loại hình doanh
nghiệp
(100%
vốn trong nước,
FDI, hộ gia đình,
liên doanh…):

2
3
1

Phân
nhóm

Sản lượng
sản
xuất/công
suất hàng
năm

Doanh số
kinh doanh
thị trường
trong nước/
quốc tế

2. Kê khai Hồ sơ quản lý chất lượng sản phẩm: Tiêu chuẩn sản phẩm
(TCVN hoặc Tiêu chuẩn quốc tế hoặc Tiêu chuẩn cơ sở?), các chứng chỉ chất
lượng đạt được (ISO 13485, chứng nhận EC, FDA, Số lưu hành sản phẩm…)?
3. Các đề xuất, kiến nghị để có thể phát triển, đẩy mạnh sản xuất trang
thiết bị y tế trong nước.
Công văn báo cáo xin gửi về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y
tế) - 138A Giảng Võ, Quận Ba Đình, Hà Nội trước ngày 10/8/2020 để kịp tổng
hợp và đưa vào kỷ yếu của Hội nghị. (File mềm công văn gửi trước về địa chỉ
E.mail: dmec@moh.gov.vn, mọi thông tin liên quan, cần làm rõ xin liên hệ Ông
Đoàn Quang Minh, điện thoại 024 62732272).
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để ph/hợp);
- Hội TBYT VN (để ph/hợp);
- Hội TBYT TPHCM (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TB-CT.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

Trương Quốc Cường

