Hội nghị thường niên
CÂU LẠC BỘ GIÁM ĐỐC CÁC BỆNH VIỆN
(Quy Nhơn, ngày 27 - 29/11/2020)

Một số lưu ý

TRONG ĐẤU THẦU TTBYT HIỆN NAY

Nguyễn Minh Tuấn
CVCC - Vụ trưởng
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế
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Tiến bộ của Khoa học kỹ thuật, công nghệ
ứng dụng trong lĩnh vực TTBYT….

QUẢN LÝ
...?

TTBYT - Loại Hàng hóa đặc thù

➢TTBYT là loại hàng hóa đặc thù có
vai trò, tầm quan trọng trong công
tác khám, chữa bệnh
➢ Thị trường phát triển nóng trong
thập kỷ qua
➢ Công tác mua sắm, đấu thầu TTBYT
của các cơ sở y tế, bệnh viện không
giống nhau do:
•
•
•

Yêu cầu chuyên môn, nhu cầu khám
chữa bệnh
Quy mô, lĩnh vực chuyên môn
Khả năng, nguồn kinh phí…

➢ Theo Luật giá - TTBYT không phải là
mặt hàng quản lý giá
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ĐẶC THÙ CỦA CÔNG TÁC
QUẢN LÝ TTBYT
• Khác thuốc
• Là hàng hóa đặc biệt,
ảnh hưởng trực tiếp
đến sức khỏe người
bệnh
• Thế hệ công nghệ luôn
thay đổi, cập nhật
• Phụ thuộc vào điều
kiện khai thác, trình độ
người sử dụng (đào
tạo, cập nhật kiến
thức)
• Cần được bảo trì, sửa
chữa, đảm bảo chất
lượng (kỹ sư TBYT,
kinh phí…).

Đòi hỏi
chính sách
quản lý phù
hợp !!!

Các sản phẩm
phối hợp; ráp
ranh giữa các
lĩnh vực…
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MỘT SỐ LƯU Ý

TRONG ĐẤU THẦU TTBYT
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MỘT SỐ LƯU Ý

TRONG ĐẤU THẦU TTBYT
Nghị định 36/2016/NĐ-CP, Nghị định 169/2018/NĐ-CP
và các văn quy phạm đi kèm là khung pháp lý giúp các
nhà quản lý, các bệnh viện, đơn vị y tế, các doanh
nghiệp nắm rõ các quy định, xác định rõ quyền, trách
nhiệm và nghĩa vụ khi tham gia hoạt động trong lĩnh
vực TTBYT: đảm bảo chất lượng, hiệu quả đầu tư và
tăng cường quản lý, khai thác sử dụng TTBYT, góp
phần nâng cao chất lượng các dịch vụ y tế, nâng cao
chất lượng chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân dân…
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GIÁ VÀ GIÁ TRỊ
TRONG ĐẤU THẦU TTBYT
✓ Người bệnh mong muốn gì ?
✓ Vai trò của Đánh giá công
nghệ y tế (HTA) trong
lĩnh vực TTBYT..?

HÀNG HÓA
TTBYT
HTA
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CÁC QUY ĐỊNH TRONG ĐẤU THẦU TTBYT
• Nghị định 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 quy định chi tiết thi hành một
số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu (và các Thông tư hướng
dẫn chi tiết: lập HSMT, KHLCNT, đánh giá HSDT…)
• Nghị định 151/2017/NĐ-CP ngày26/12/2017 quy định chi tiết một số
điều của Luật quản lý, sử dụng tài sản công; Quyết định 50/2017/QĐ-TTg
ngày 31/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chuẩn, định
mức sử dụng máy móc, thiết bị

• Thông tư 58/2016/TT-BTC ngày 29/3/2016 quy định chi tiết việc sử dụng
vốn nhà nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ
quan nhà nước, đơn vị…
Xác định
nhu cầu

Lập và trình
KH LCNT

Lập
HSMT/HSYC

1. Thông tư 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 quy
định một số nội dung về đấu thầu TTBYT
2. Thông tư 08/2019/TT-BYT ngày 31/5/2019
hướng dẫn tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy
móc, thiết bị chuyên dung thuộc lĩnh vực y tế
3. Chỉ thị số 20/CT-BYT ngày 01/10/2020 của Bộ
trưởng Bộ Y tế về việc tăng cường công tác đấu
thầu nhằm đảm bảo cạnh tranh, công khai, minh
bạch và hiệu quả trong ngành y tế

Tổ chức
đấu thầu

Ký kết
Hợp đồng

Nghiệm thu đưa
vào sử dụng

✓ Văn bản số 5888/BYT-TB-CT ngày
29/10/2020 hướng dẫn triển khai đấu thầu
TTBYT theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT
✓ Văn bản số 6039/BYT-KH-TC ngày
05/11/2020 về việc triển khai đăng tải tình
hình thực hiện đấu thầu TTBYT theo Thông
tư 14/2020/TT-BYT
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Thông tư số 14/2020/TT-BYT
Một số điểm mới quy định trong Thông tư 14/2020/TT-BYT:
1. Phân nhóm TTBYT trong đấu thầu
2. Quy định về ủy quyền trong cung cấp TTBYT tham dự thầu
3. Thực hiện công khai, minh bạch kết quả lựa chọn nhà thầu
và quy định việc tham khảo giá trúng thầu được công bố
khi lập dự toán giá gói thầu
4. Ủng hộ chủ trương phát triển sản xuất trong nước
5. Hướng dẫn xây dựng yêu cầu kỹ thuật và định mức đối với
các TTBYT chuyên dùng theo quy định tại Thông tư
08/2019/TT-BYT
6. Tham khảo các tài liệu pháp lý đối với TTBYT tham dự thầu
theo quy định tại Nghị định 36CP và Nghị định 169CP
7. Trách nhiệm của Thủ trưởng các cơ sở y tế trong xác định
nhu cầu đầu tư, kế hoạch sử dụng TTBYT và chỉ đạo công
tác đầu thầu, mua sắm
8. Tăng cường vai trò tham mưu của Phòng Vật tư Thiết bị y
tế hoặc bộ phận quản lý TTBYT và Hội đồng khoa học cơ sở
trong công tác quản lý, sử dụng TTBYT tại đơn vị. 9

QUY ĐỊNH VỀ PHÂN NHÓM
VÀ VIỆC DỰ THẦU VÀO CÁC NHÓM CỦA GÓI THẦU TTBYT (Điều 4 - TT14)
✓ Các nước tham chiếu:
▪ Các nước EU
▪ Mỹ
▪ Nhật bản
▪ Úc
▪ Canada

✓ Quy định về việc dự thầu vào các
Nhóm của gói thầu TTBYT:
₋ TTBYT đáp ứng tiêu chí của Nhóm
nào thì được dự thầu và Nhóm đó
₋ Nếu đáp ứng tiêu chí của nhiều
Nhóm thì nhà thầu được dự thầu
vào một hoặc nhiều Nhóm nhưng
phải có giá dự thầu thống nhất
trong tất cả các gói.

✓ Xác định nước sản xuất
(Điều 4, điểm 2 - TT14): căn cứ
trên thông tin trên một trong
các giấy tờ sau:
✓ GPNK;
✓ Số ĐKLH;
✓ CFS hoặc ISO 13485
Nhóm 1
Nhóm 2
Nhóm 3
Nhóm 4
Nhóm 5
Nhóm 6

Được dự thầu vào nhóm
6
5
4
6
5
4
6
5
4
6
5
4
6
5
6

3
3
3

2
2

1
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UỶ QUYỀN THAM DỰ THẦU (Điểm 6, Điều 7- TT14)
Việc ủy quyền phải tuân
thủ theo quy định của
pháp luật về dân sự
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GIÁ TTBYT và

TRÁCH NHIỆM XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN
❑ Giá TTBYT ?

✓ Được xác định thông qua đấu thầu
Luật Đấu thầu (Điều 4):

GIÁ DỰ TOÁN CỦA TTBYT

❑
❑
❑
❑

Chủ đầu tư (Khoản 4)
Đấu thầu (Khoản 12)
Giá gói thầu (Khoản 16)
Giá trúng thầu (Khoản 20)

1. Thông tư 58/2016/TT-BTC:
Khi lập và xác định giá gói thầu trong
KHLCNT cần căn cứ vào ít nhất một
trong các tài liệu sau… ( Khoản 2 - Điều 11).
2. Thông tư 14/2020/TT-BYT (Khoản 1,
Khoản 3 - Điều 8)

3. Chỉ thị số 20/CT-BYT về việc tăng cường
công tác đấu thầu nhằm đảm bảo cạnh
tranh, công khai, minh bạch và hiệu quả
trong ngành y tế
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GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN CỦA TTBYT
Điều 11,
TT 58/2016/TT-BTC
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GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN CỦA TTBYT
Điều 8,
TT 14/2020/TT-BYT
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GIÁ VÀ XÁC ĐỊNH GIÁ DỰ TOÁN CỦA TTBYT
http://moh.gov.vn
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CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ LĨNH VỰC TTBYT
❑ QUẢN LÝ TTBYT
❑ CÔNG KHAI GIÁ TTBYT

http://dmec.moh.gov.vn
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CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CÔNG KHAI GIÁ TTBYT
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TRA CỨU GIÁ TTBYT
1.TBYT
2.VẬT TƯ Y TẾ
3.IVD
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TRA CỨU GIÁ TTBYT
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TRA CỨU GIÁ TTBYT

https://quanlytrangthietbiyte.com/chi-tiet-thietbi?name=H%E1%BB%86%20TH%E1%BB%90NG%20X%20QUANG%20K%E1%BB%B8%20THU%E1%BA%ACT%20S%E
1%BB%90%202%20T%E1%BA%A4M%20NH%E1%BA%ACN,%20B%C3%93NG%20%C4%90%E1%BB%A8NG,%20630
20
MA%20&type=1&idD=1618

TRA CỨU
MỘT TTBYT
CỤ THỂ ..?
Ví dụ… ?
Máy Siêu âm
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Xin trân trọng cảm ơn
Sự chú ý lắng nghe của Quý vị đại biểu!
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