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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

_______________

___________________________________________________

Số: 427/GM-BYT

Hà Nội, ngày 19 tháng 5 năm 2020

GIẤY MỜI
Hội thảo: “Tăng cường chất lượng, năng lực sản xuất và giải đáp, hỗ trợ xuất
khẩu vật tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19”
Kính gửi: ................................................................................
...............................................................................
Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Công
văn số 3255/VPCP-KGVX ngày 24/4/2020 về việc giao Bộ Y tế chỉ đạo các doanh
nghiệp sản xuất khẩu trang, vật tư y tế tăng cường quản lý, đảm bảo chất lượng
khẩu trang, vật tư y tế, kit xét nghiệm phục vụ công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong nước và xuất khẩu. Bộ Y tế (Vụ Trang thiết bị và Công trình y
tế) phối hợp với Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng - Bộ Khoa học và
Công nghệ, Trung tâm chứng nhận Phù hợp (QUACERT) tổ chức Hội thảo:
“Tăng cường chất lượng, năng lực sản xuất và giải đáp, hỗ trợ xuất khẩu vật
tư, trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19”.
1.
2.
3.

4.
5.

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 05 năm 2020.
Địa điểm: Hội trường 103 nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường
Chất Lượng, Số 8 Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội.
Đối tượng: Lãnh đạo công ty, Giám đốc/Trưởng phòng quản lý chất
lượng, các cán bộ phụ trách liên quan… của các Doanh nghiệp sản xuất
trang thiết bị y tế đối với nhóm sản phẩm về khẩu trang y tế, găng tay y
tế, quần áo bảo hộ phòng, chống dịch và các vật tư y tế phòng, chống
dịch khác.
Chương trình Hội thảo dự kiến kèm theo.
Đăng ký tham dự Hội thảo: đề nghị đăng ký trước ngày 21/05/2020 theo
form đăng ký đính kèm về địa chỉ sau:
Phòng Hỗ trợ Phát triển Dịch vụ - Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
(QUACERT)
Điện thoại: 0919618681 (Ms Hằng); Email: hangpt@quacert.gov.vn

Để đảm bảo an toàn và bố trí giãn cách chỗ ngồi, mỗi đơn vị được đăng
ký tối đa 02 cán bộ, ưu tiên những đơn vị đăng ký sớm do sức chứa của Hội
trường có hạn.
Mọi thông tin chi tiết xin vui lòng liên hệ:
1. Ông Bùi Việt Dũng - Vụ TTB&CTYT - Bộ Y tế:
Số điện thoại: 0989896782;
Email: dungbv.ttbct@moh.gov.vn.

2. Bà Phùng Thị Thu Hằng - Trung tâm Chứng nhận Phù hợp
(QUACERT):
Số điện thoại: 0919 618 681;
Email: hangpt@quacert.gov.vn.
Bộ Y tế trân trọng thông báo và kính mời Quý đại biểu/Đơn vị bố trí thời
gian tham dự để buổi hội thảo thành công tốt đẹp.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- PTT. Vũ Đức Đam (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng (để b/c);
- Lưu: VT, TB-CT.

TL. BỘ TRƯỞNG
VỤ TRƯỞNG
VỤ TRANG THIẾT BỊ VÀ CÔNG TRÌNH Y TẾ

Nguyễn Minh Tuấn

CHƢƠNG TRÌNH HỘI THẢO
“Tăng cƣờng chất lƣợng, năng lực sản xuất và giải đáp, hỗ trợ xuất khẩu vật tƣ,
trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19”
(Kèm theo Giấy mời số:427/GM-BYT ngày 19/5/2020)

Thời gian: 08h30 ngày 23 tháng 05 năm 2020
Địa điểm: Hội trƣờng 103 nhà A, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lƣờng Chất Lƣợng
Số 8, Hoàng Quốc Việt, Cầu Giấy, Hà Nội
Thời gian

Nội dung

Đơn vị/ngƣời chịu trách
nhiệm

8h00 - 8h30

Tiếp đón đại biểu

Vụ Trang thiết bị và Công
trình y tế - Bộ Y tế
Tổng Cục TCĐLCL (Trung
Tâm Chứng nhận Phù Hợp)

8h30 - 8h40

Khai mạc hội thảo

Lãnh đạo Tổng cục Tiêu
chuẩn Đo lường Chất lượng
Bộ YT - Lãnh đạo Vụ Trang
thiết bị và Công trình Y tế

8h40 - 9h00

Phổ biến quy định, chính sách hỗ trợ sản xuất trang thiết Đại diện Vụ Trang thiết bị
bị y tế phòng chống dịch COVID-19
và Công trình Y tế

9h10 - 9h20

Giới thiệu Hệ thống Tiêu chuẩn và Quy chuẩn về quản Ông Nguyễn Văn Khôi –
lý chất lượng sản phẩm hàng hóa nói chung.
Vụ trưởng
Vụ Tiêu chuẩn- STAMEQ

9h20 – 10h00

Đại diện dự án USAID
- Giới thiệu CE Marking: Cách phân loại sản phẩm và
quy trình bắt buộc để đăng ký CE Marking và quy trình LinkSME (Mỹ)
pháp lý.
- Giới thiệu FDA.

10h00 – 10h10

Giải lao

10h10 - 10h45

Giới thiệu các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật
Trung tâm Chứng nhận Phù
hợp (QUACERT)
- Các yêu cầu đối với sản phẩm/sản xuất;
- Các yêu cầu về đánh giá sự phù hợp;
- Và các yêu cầu xuất khẩu;
cho nhóm sản phẩm khẩu trang, găng tay y tế và quần áo
bảo hộ.

10h45-11h00

Tham luận của Doanh nghiệp & đề xuất

11h00-11h30

Q&A

11h30

Tổng kết và Bế mạc hội thảo

Đại diện Doanh nghiệp
-

Vụ TTB&CTYT
TT QUACERT
Đại diện EU

Lãnh đạo Vụ TTB&CTYT

DANH SÁCH ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO
“Tăng cƣờng chất lƣợng, năng lực sản xuất và giải đáp, hỗ trợ xuất khẩu vật tƣ,

trang thiết bị phòng, chống dịch COVID-19”
1. Tên đơn vị: ................................................................................................................
2. Địa chỉ: .................................................................................................................
3. Danh sách đăng ký tham dự
STT

Họ và tên

Chức danh

Số điện thoại

Email

Đại diện đơn vị

