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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN

Triển khai thực hiện Nghị định 36 và Nghị định 169:
Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về quản lý trang
thiết bị y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/7/2016 (Nghị định 36)
-

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4125/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 về việc
phê duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016
của Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế

Nghị định số 169/2016/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ
sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý
trang thiết bị y tế, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 31/12/2018 (Nghị định 169)
-

Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 73/QĐ-BYT ngày 01/01/2019 về việc phê
duyệt Kế hoạch triển khai Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của
Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế

Ý nghĩa của việc ban hành Nghị định 36 và Nghị định 169:
- 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.
- Là văn bản quản lý thống nhất hầu như toàn bộ các vấn đề liên quan đến trang
thiết bị y tế từ khâu sản xuất; thử nghiệm lâm sàng; lưu hành; truy xuất nguồn
gốc xuất xứ; mua bán; kiểm định; xuất khẩu, nhập khẩu; thông tin quảng cáo....
trang thiết bị y tế.

Trải qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định 36/2016/NĐ-CP và 01 năm
Nghị định 169/2018/NĐ-CP, nhìn chung có thể thấy các Nghị định được ban
hành đã kịp thời đáp ứng yêu cầu và đòi hỏi thực tiễn quản lý, tạo cơ sở pháp
lý phòng chống các hành vi vi phạm, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước và
tạo môi trường bình đẳng, thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh hoạt
động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế và hội nhập khu vực, thế giới.

1. Công tác tuyên truyền, phổ biến và chỉ đạo thực hiện
- Bộ Y tế đã tổ chức các Hội nghị tập huấn triển khai Nghị định số 36 ,
Nghị định 169 và Thông tư hướng dẫn đến các Sở Y tế, các đơn vị trực
thuộc Bộ Y tế, y tế các ngành (các cơ quan quản lý) và các đơn vị sản xuất,
lưu hành, mua bán, cung cấp dịch vụ trang thiết bị y tế (các doanh nghiệp)
-

-

Hội nghị phổ biến, quán triệt những nội dung cơ bản của Nghị định số 36 và
Nghị định 169.
Hội nghị phổ biến áp dụng các quy định của Thông tư số 39/2016/TT-BYT
ngày 28/10/2016.
Hội nghị tập huấn triển khai dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4 thực hiện Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP.

- Bộ Y tế cũng đã ban hành nhiều công văn hướng dẫn gửi Ủy ban nhân
dân các tỉnh, Sở Y tế các tỉnh, các Bộ ngành liên quan, Hiệp hội, Văn phòng
đại diện, doanh nghiệp.
-

Đề nghị phối hợp, hướng dẫn triển khai Nghị định 36, Nghị định 169
Chuẩn bị các điều kiện triển khai ứng dụng CNTT trong thực hiện dịch vụ
công trực tuyến cấp độ 4
Thực hiện các thủ tục hành chính, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
Thực hiện nội dung Nghị quyết số 131/NQ-CP của Chính phủ.

2. Công tác xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thi hành
Ngay sau khi Nghị định được ban hành, Bộ Y tế đã triển khai các nội
dung sau:
Xây dựng và ban hành 04 Thông tư hướng dẫn triển khai Nghị định 36:

-

+ Thông tư 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 quy định việc phân loại TTBYT;
+ Thông tư 42/2016/TT-BYT ngày 15/11/2016 quy định việc thừa nhận kết quả phân
loại TTBYT;
+Thông tư 46/2017/TT-BYT ngày 15/5/2017 quy định chi tiết một số điều của Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP.
+ Thông tư 14/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 ban hành dm TTBYT kèm mã số HS

-

Phối hợp với các Bộ, ngành, đơn vị liên quan xây dựng, ban hành các
văn bản QPPL:
+ Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 278/2016/TT-BYT ngày 14/11/2016 quy định
mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng trong lĩnh vực y tế;
+ Bộ Khoa học và Công nghệ tham mưu, trình Chính phủ ban hành Nghị định số
43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hóa trong đó có lĩnh vực trang thiết bị y tế.
+ Phối hợp xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số
176/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực y tế.

3. Công tác đào tạo
- Đào tạo về phân loại trang thiết bị y tế: Bộ Y tế đã giao nhiệm vụ
cho Trường Cao đẳng kỹ thuật thiết bị y tế xây dựng, trình Bộ Y tế
thẩm định phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo phân loại trang
thiết bị y tế. Đến nay đã có 29 khóa học với tổng số 1386 học viên
tham dự và được cấp chứng chỉ.
- Đào tạo về dịch vụ tư vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế: Bộ Y tế
đã giao nhiệm vụ cho Hội thiết bị y tế Việt Nam xây dựng, trình Bộ Y
tế thẩm định phê duyệt chương trình, giáo trình đào tạo dịch vụ tư
vấn về kỹ thuật trang thiết bị y tế. Đến nay đã có 06 khóa học với
tổng số trên 260 học viên tham dự và được cấp chứng chỉ.

4. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính
Theo quy định của Nghị định số 36 và Nghị định 169, toàn bộ các thủ
tục hành chính theo hình thức công bố, đăng ký, cấp phép nhập khẩu
đều được thực hiện trực tuyến theo dịch vụ CNTT cấp độ 4 và một số
thủ tục thực hiện kết nối theo cơ chế Hải quan một cửa, một cửa Quốc
gia và dịch vụ công trực tuyến.

Bộ Y tế đã ban hành:
-

-

-

Quyết định số 4064/QĐ-BYT ngày 29/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt
chủ trương đầu tư hoạt động “Triển khai ứng dụng CNTT thực hiện Nghị định
số 36/2016/NĐ-CP
Quyết định số 4554/QĐ-BYT ngày 22/8/2016 về việc công bố thủ tục hành
chính được ban hành tại Nghị định số 36/2016/NĐ-CP;
Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/2/2019 về việc công bố thủ tục hành
chính được ban hành tại Nghị định số 169/2018/NĐ-CP;
Quyết định số 5074/QĐ-BYT ngày 29/10/2019 áp dụng cơ chế một cửa quốc
gia đối với TTHC lĩnh vực TTBYT
Quyết định số 5252/QĐ-BYT ngày 05/11/2019 triển khai dịch vụ công trực
tuyến đối với TTHC lĩnh vực TTBYT

Dịch vụ trực tuyến

Cổng thông tin dịch vụ trực
tuyến về quản lý trang thiết bị
y tế

https://dmec.moh.gov.vn/

4. Công tác thực hiện các thủ tục hành chính
Theo kế hoạch triển khai hệ thống dịch vụ công trực tuyến mức độ 4
thực hiện Nghị định 36 và Nghị định 169:
- Bộ Y tế đã thực hiện hướng dẫn và phối hợp các Sở Y tế các tỉnh, thành phố triển
khai 03 nhóm thủ tục thực hiện tại các Sở Y tế (giai đoạn 1: từ ngày 01/01/2017:
Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; Công bố đủ điều kiện sản xuất
trang thiết bị y tế; Công bố tiêu chuẩn áp dụng trang thiết bị y tế loại A).
- Bộ Y tế đã triển khai 06 nhóm thủ tục công bố, đăng ký, đề nghị cấp phép trực
tuyến tại Bộ Y tế (giai đoạn 1: từ ngày 01/01/2017: Công bố đủ điều kiện phân loại
TTBYT và giai đoạn 2: từ ngày 01/7/2017: 05 nhóm thủ tục theo quy định của Nghị
định số 36/2016/NĐ-CP).
- Xây dựng phần mềm bổ sung thực hiện thủ tục cấp Chứng chỉ hành nghề phân loại
TTBYT; Công bố kết quả phân loại TTBYT, Xác nhận nội dung quảng cáo; Hoàn thiện
phần mềm đối với các thủ tục công bố, đăng ký lưu hành, cấp giấy phép nhập khẩu thực
hiện theo quy định Nghị định (theo quy định của Nghị định số 169/2018/NĐ-CP).

Tính đến ngày 01/12/2019:
+ Đã tiếp nhận, giải quyết 19.229 hồ sơ công bố của doanh nghiệp.
+ Đã thực hiện và trả kết quả công bố: 18.644 hồ sơ
+ Đã thực hiện thu hồi kết quả công bố: 585 hồ sơ
+ Đã thực hiện cấp chứng chỉ hành loại: 144 chứng chỉ
+ Đã thực hiện công khai kết quả phân loại: 21.740 kết quả

5. Công tác kiểm tra, giám sát thực hiện
Bộ Y tế đã tham gia, phối hợp với Sở Y tế và các đơn vị liên quan tổ
chức kiểm tra, tập huấn, phổ biến và đối thoại với các doanh nghiệp
trong thực hiện các nhóm thủ tục hành chính quy định tại Nghị định
Kiểm tra việc thực hiện của 04 nhóm thủ tục:

-

Công bố đủ điều kiện sản xuất

-

Công bố đủ điều kiện mua bán

-

Công bố đủ điều kiện phân loại

-

Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A.

+ Các thủ tục công bố: Thu hồi 585 hồ sơ
+ Thủ tục công khai kết quả phân loại: Thu hồi 753 kết quả

6. Công tác rà soát điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục
hành chính
Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2018, Nghị quyết số 19/NQCP ngày 15/5/2018 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh.
Bộ Y tế đã rà soát các điều kiện đầu tư, kinh doanh, thủ tục hành chính
trong lĩnh vực y tế và xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định số
155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31/12/2018
- Đã thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa đối với tất cả 10 lĩnh vực thuộc
phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế:
+ 1.392/ 2.005 điều kiện đầu tư, kinh doanh (đạt 69,43%);

+ 177/ 233 thủ tục hành chính (đạt 75,97%).
- Đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế:
+ 20/ 36 điều kiện đầu tư, kinh doanh (đạt 55,56%);
+ 10/ 21 thủ tục hành chính (đạt 47,62%).

THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN

Thuận lợi
Qua đánh giá công tác triển khai thực hiện tại Bộ Y tế và các báo cáo kết quả
thực hiện của các Sở Y tế và các đơn vị liên quan, Bộ Y tế nhận thấy như sau:
- Đã có sự phối hợp chặt chẽ của các Bộ, ngành liên quan trong việc xây dựng,
ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thực hiện Nghị định số
36/2016/NĐ-CP và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan nhằm hoàn thiện hệ
thống các văn bản quản lý đối với lĩnh vực trang thiết bị y tế và đồng bộ theo các
quy định của Nghị định.
- Xây dựng được hệ thống quản lý đồng bộ, thống nhất trong toàn quốc để
quản lý tất cả các vấn đề liên quan đến trang thiết bị y tế từ khâu sản xuất, lưu hành,
xuất khẩu, nhập khẩu, mua bán, dịch vụ tư vấn, kiểm định hiệu chuẩn, truy xuất
nguồn gốc xuất xứ… trang thiết bị y tế.
- Việc triển khai ứng dụng công nghệ tin đối với tất các các thủ tục hành chính
quy định tại Nghị định số 36 và Nghị định 169 theo dịch vụ công mức độ 4 đã tạo
điều kiện thuận lợi, thông thoáng cho các doanh nghiệp trong quá trình thực hiện các
thủ tục hành chính và hỗ trợ trong công tác quản lý, xử lý và lưu trữ hồ sơ.

Thuận lợi
- Tạo được sự phối hợp chặt chẽ, trao đổi thông tin quản lý giữa các Bộ,
ngành liên quan, Tổng Cục hải quan, cơ quan Hải quan các cửa khẩu, các đơn
vị trong ngành y tế trong công tác quản lý trang thiết bị y tế và tạo môi trường
bình đẳng và thuận lợi cho các doanh nghiệp kinh doanh, hoạt động trong lĩnh
vực trang thiết bị y tế.
- Các thủ tục hành chính được thực hiện nhanh chóng, kết quả các TTHC được
công bố công khai và thuận lợi cho công tác xử lý, theo dõi và quản lý thông tin
hồ sơ, các doanh nghiệp do toàn bộ công việc được xử lý trên hệ thống quản lý
trực tuyến và theo mức độ 4 về công nghệ thông tin.

Khó khăn
- Số lượng các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến quản lý trang thiết bị y
tế lớn, nhiều nội dung mang tính đặc thù, phức tạp, thường xuyên được thay đổi và
có nhiều nội dung giáp ranh, liên quan đến nhiều lĩnh vực của các Bộ, ngành khác.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của Nghị định 36, Nghị định 169
mặc dù đã được Bộ Y tế tổ chức triển khai, tuy nhiên chưa nhận được sự quan
tâm rộng khắp của các Sở Y tế, các doanh nhiệp tham gia nắm bắt triển khai thực
hiện còn chưa đầy đủ, do đó trong quá trình thực hiện gặp không ít khó khăn, làm
ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện.
- Các cán bộ được phân công thực hiện tại Sở Y tế hầu hết đều là kiêm nhiệm, phải
đảm nhiều lĩnh vực quản lý khác tại Sở Y tế, do đó ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện
và không thực hiện hoặc thực hiện không đầy đủ việc phổ biến và hướng dẫn các
quy định pháp luật. Đặc biệt là thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra lĩnh vực trang
thiết bị y tế đối với các cơ sở y tế, các doanh nghiệp trên địa bàn.
- Một số nội dung theo quy định của Nghị định 36, Nghị định 169 nhiều nội dung chưa
được quy định cụ thể, rõ ràng gây khó khăn trong công tác thanh tra, kiểm tra.

Khó khăn
- Phần mềm chưa hoàn thiện nên chưa thể hướng dẫn cho doanh nghiệp và thẩm
định cấp số đăng ký lưu hành trang thiết bị y tế loại B, C, D:
+ Do đây là lần đầu tiên thực hiện việc cấp phép lưu hành đối với trang thiết bị y tế nên có
nhiều tình huống phát sinh trong thực tế ảnh hưởng trực tiếp đến quy trình xem xét để
cấp đăng ký lưu hành mà mỗi phát sinh này đều đòi hỏi phải chỉnh sửa, hoàn thiện
phần mềm.
+ Do việc xây dựng, phê duyệt dự án, tính giá thuê dịch vụ công nghệ thông tin cũng như
việc lựa chọn thuê đơn vị thực hiện theo Quyết định số 80/2014/QĐ-TTg ngày
30/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ quy định thí điểm về thuê dịch vụ công nghệ
thông tin trong cơ quan nhà nước, nhưng chưa có hướng dẫn cụ thế nên Bộ Y tế lúng
túng trong quá trình thực hiện, chậm tiến độ lựa chọn đơn vị thực hiện. Đến nay, Bộ Y
tế vẫn đang thực hiện quy trình lựa chọn nhà thầu, dự kiến đến tháng 12/2019 sẽ lựa
chọn được đơn vị cung cấp dịch vụ CNTT để thực hiện.
+ Nguồn nhân lực phục vụ hoạt động thẩm định và cấp số đăng ký lưu hành thiếu so với
số lượng hồ sơ đăng ký lưu hành đã tiếp nhận và dự kiến sẽ tiếp nhận trong thời gian
tới.

II. KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI

1. Kế hoạch xây dựng, ban hành văn bản hướng dẫn thực hiện
Xây dựng và trình ban hành các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn
thực hiện:
- Trình Chính phủ dự thảo Nghị định
+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh
thuộc lĩnh vực trang thiết bị y tế thực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ
(Bổ sung quy định XNK sinh phẩm kiểm tra chất lượng xét nghiệm chứa tiền chất, quy định XK các
dẫn xuất của máu và huyết tương người để làm nguyên liệu sản xuất sinh phẩm chẩn đoán in vitro).

+ Nghị định sửa đổi, bổ sung một số quy định về điều khoản chuyển tiếp thực hiện Nghị
định 36 và Nghị định 169.

- Xây dựng các Thông tư hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị định:
+ Thông tư quy định Hồ sơ kỹ thuật chung thực hiện theo hướng dẫn tại Hiệp định
ASEAN về trang thiết bị y tế
+ Thông tư quy định việc kiểm định trang thiết bị y tế
+ Thông tư quy định việc quản lý chất lượng khí y tế
+ Thông tư hướng dẫn thực hiện việc quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc TTBYT
lưu hành thị trường (Hình thành hệ thống giám sát chất lượng)

Tiếp tục rà soát, tổng hợp những hạn chế, bất cập và những nội dung
chưa phù hợp để nghiên cứu sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan về
quản lý trang thiết bị y tế

2. Kế hoạch nâng cao hiệu quả thực hiện
- Tiếp tục và thường xuyên thực hiện công tác tập huấn, phổ biến các quy định
quản lý cho các cán bộ làm công tác quản lý trang thiết bị y tế và các tổ chức,
cá nhân tham gia và hoạt động trong lĩnh vực trang thiết bị y tế.
- Tăng cường công tác theo dõi, kiểm tra và đánh giá việc thực hiện; phối hợp
chặt chẽ với các Sở Y tế trong công tác triển khai góp phần nâng cao chất
lượng hiệu quả thực hiện.
- Tăng cường sự phối hợp, trao đổi thông tin giữa các Bộ ban ngành liên quan,
các đơn vị trong ngành y tế trong công tác quản lý trang thiết bị y tế.
- Tiếp tục rà soát, phối hợp với các Sở Y tế, các doanh nghiệp để hoàn thiện đầy
đủ các tính năng thực hiện các TTHC để đáp ứng yêu cầu công tác quản lý.

2. Kế hoạch nâng cao hiệu quả thực hiện
Tăng cường công tác kiểm tra, phối hợp trong hoạt động thanh tra việc thực
hiện các quy định quản lý trang thiết bị y tế, qua đó, nâng cao ý thức, trách
nhiệm của các cá nhân, tổ chức trong quá trình thực hiện nhằm đưa việc
thực hiện các quy định vào nề nếp, có chất lượng, đáp ứng yêu cầu thực tế;

-

Kế hoạch thanh tra, kiểm tra trách nhiệm thực hiện của doanh nghiệp về các
quy định của Nghị định:
-

Phân loại và công khai kết quả phân loại trang thiết bị y tế.
Duy trì hiệu lực của các giấy tờ có hiệu lực trong thời gian GPNK có giá trị (điểm i
khoản 2 Điều 66)
Tính hợp pháp, chính xác của các tài liệu đăng tải (điểm l khoản 2 Điều 66)
Hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế loại A, hồ sơ công bố đủ
điều kiện mua bán.

3. Phương án các mốc thời gian về hiệu lực thi hành và chuyển tiếp
thực hiện Nghị định

Cấp và có hiệu lực số ĐKLH TTBYT loại B, C, D:
- Hóa chất, chế phẩm… khử khuẩn TTBYT
- TTBYT sản xuất trong nước

31/12/2018

01/01/2020

Áp dụng Hồ sơ kỹ thuật chung
ASEAN (CSDT)
Áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng ISO 13485

31/12/2020

31/12/2021

01/01/2022

Nghị định 169/2018/NĐ-CP
có hiệu lực thi hành
Hết hạn hiệu lực:
- GCN ĐKLH TTBYT sản xuất
trong nước (hết hạn trước
31/12/2020)

Hết hạn hiệu lực:
- GPNK TTBYT (Cấp năm từ 2018 đến, 2021)
- Số lưu hành, GPNK TTBYT in vitro nhập khẩu

Số ĐKLH TTBYT NK loại B, C, D
bắt đầu có hiệu lực
(GPNK hết hạn hiệu lực)

4. Các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tới
 Tăng cường quản lý, kiểm tra và gắn trách nhiệm của các tổ chức, cá
nhân đảm bảo việc quản lý, phân loại TTBYT chính xác, theo đúng các
quy định của pháp luật
•
•
•

Công khai danh mục và kết quả phân loại TTBYT trên cổng thông tin
http://dmec.moh.gov.vn
Rà soát, kiểm tra kết quả phân loại TTBYT
Phối hợp rà soát hoàn thiện các quy định hoạt động thanh tra, kiểm tra lĩnh vực
TTBYT

 Tập trung thẩm định và cấp số Đăng ký lưu hành TTBYT loại B, C và D
•
•
•

Hoàn thiện cổng thông tin, phần mềm dịch vụ hành chính công (IT software)
Áp dụng cơ chế cấp phép nhanh (Fast-track) theo quy định của Nghị định
169/2018/NĐ-CP.
Đề xuất các giải pháp khả thi trong quá trình thực hiện

 Triển khai việc áp dụng Bộ hồ sơ kỹ thuật chung ASEAN (CSDTCommon Submission Dossier Template) từ ngày 01/7/2020
 Thiết lập và triển khai Hệ thống giám sát sau cấp phép lưu hành TTBYT,
đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả TTBYT lưu hành trên thị
trường

Xin trân trọng cảm ơn

Sản xuất trang thiết bị y tế & các chính sách hỗ trợ
Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế - Bộ Y tế
Trình bày: Ths Đoàn Quang Minh

1

Nội dung
1. Thực trạng, thành tựu đạt được
2. Tồn tại, hạn chế và nguyên nhân
3. Những hoạt động trong năm 2019 của Bộ Y tế
để tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất
TTBYT trong nước
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Vietnam Medical Device market value
Medical Device Market Size
(Unit: Mil USD)

1.15 billion in USD
With 5-year CAGR: 9%

Medical Device market
Contribution

0%

1,149
CONSUMABLE
16%

OTHER MD
27%

DIAGNOSTIC IMAGING
29%
PATIENT AIDS
15%

2014
2015
2016
2017
Top countries suppliers of MD contribution

2018
ORTHOPEDICS &
PROSTHETIC
9%

17%
16%
13%
11%
7%

4%

US

JAPAN

GERMANY

CHINA

SOUTH KOREA

FRANCE

4%

SWITZERLAND

4%

IRELAND

3%

AUSTRIA

2%

TAIWAN

Các chính sách hỗ trợ
Thuế

R&D

SME
Tín dụng
Đấu thầu
Thuê đất

Đầu tư

Sản
xuất
TTBYT

Khuyến
khích sử
dụng
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Những thành tựu đạt đƣợc

318 doanh nghiệp
sản xuất TTBYT
trong nước (năm
2008 chúng ta chỉ
có 48 doanh
nghiệp)

Tỷ lệ trong nước/FDI

17%
Trong nước
FDI

• vốn đầu tư nước
ngoài: 53 DN
• vốn đầu tư trong
nước: 265 DN

83%

Sản phẩm tiêu biểu: vật tư can thiệp
tim mạch, thủy tinh thể nhân tạo
5

Sản phẩm:
- Sản phẩm sử dụng một lần: Bông, băng, gạc, khẩu trang, găng tay y tế,
bơm, kim tiêm sử dụng một lần, dây truyền dịch, chỉ phẫu thuật, trang phục
phẫu thuật, kim châm cứu, kim luồn, bao cao su
- Nội thất bệnh viện: Giường tủ bệnh nhân, bàn khám, tủ thuốc, xe đẩy
- Thiết bị tiệt trùng: Nồi hấp, tủ sấy, dung dịch tiệt trùng
- Trang thiết bị y tế IVD: test thử thai, viêm gan, HIV
- Dịch lọc thận, gel siêu âm; dung dịch vệ sinh mũi, gel bảo vệ vết thương
- Kính mắt, đai nẹp xương, đèn hồng ngoại, bồn rửa tay phẫu thuật, vật liệu
nha khoa
- Máy vật lý trị liệu, máy điện châm, máy đo huyết áp, máy trợ thính, máy
xông mũi, máy hút dịch, nhiệt kế điện tử, buồng ôxy cao áp
- Giường sưởi ấm trẻ sơ sinh, máy hỗ trợ thở CPAP, ghế răng
- Công nghệ cao: vật tư can thiệp tim mạch, thủy tinh thể nhân tạo, X-quang,
dao mổ điện, dao mổ laser, thiết bị dùng khí plasma lạnh đễ hỗ trợ diệt khuẩn
vết thương, hệ thống nội soi
Năm 2018: cấp 50 số đăng ký cho TTBYT loại B, C, D (Stent, máy đo huyết
áp, lồng ấp trẻ sơ sinh, nồi hấp tiệt trùng, dao mổ điện, dao mổ laser…)

6
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Đánh giá chung
Doanh nghiệp FDI
• Thị trường chủ yếu là
nước ngoài, phục vụ toàn
cầu.
• Sản xuất quy mô công
nghiệp
• Thụ hưởng kết quả
nghiên cứu R&D từ bên
chính quốc.
• tận dụng nhân công rẻ và
các chính sách ưu đãi.

Doanh nghiệp 100% vốn trong nước
• nhỏ và vừa, trong đó có những
doanh nghiệp rất nhỏ.
• Yếu về nghiên cứu phát triển, trình
độ công nghệ nhìn chung còn thấp,
chậm được đổi mới.
• Năng lực cạnh tranh còn thấp, kém
xa các nước khác trong khu vực và
châu lục.
• Khả năng tham gia vào chuỗi giá trị
khu vực và toàn cầu của các sản
phẩm còn rất hạn chế, chủ yếu tham
gia vào khâu gia công, lắp ráp.
• Chất lượng năng suất lao động còn
thấp, có khoảng cách khá xa so với
các nước khác.
• Công nghiệp hỗ trợ kém phát triển.
Tỷ lệ nội địa hóa ở mức thấp.
• Số dự án đầu tư vào công nghệ cao
chưa nhiều.

Nguyên nhân
- Chất lượng lao động ngành công nghiệp chưa đáp ứng được
yêu cầu
- Chính sách phát triển các doanh nghiệp công nghiệp còn
nhiều hạn chế
- Hệ thống doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ kém phát triển
- Chưa hình thành được các Tập đoàn công nghiệp có quy mô
tầm cỡ khu vực trong lĩnh vực công nghiệp chế tạo để tạo hiệu
ứng lan tỏa cho công nghiệp Việt Nam
- Mức độ liên kết và hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp
trong cùng một ngành và giữa các ngành còn hạn chế (Mối
liên kết giữa doanh nghiệp FDI và doanh nghiệp nội địa còn
lỏng lẻo. Trong mỗi một chuỗi cung ứng của các doanh nghiệp
FDI, doanh nghiệp Việt chỉ tham gia ở những khâu tạo giá trị
thấp)
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Đề nghị Bộ Tài chính điều chỉnh thuế nhập khẩu và thuế GTGT đối với
nguyên liệu đầu vào

11

Ý kiến Bộ Tài chính:
(tại Công văn số 10756/BTC-CST
ngày 13/9/2019)

12

Cập nhật danh mục các trang thiết bị y tế trong nước
sản xuất được

- bổ sung, sửa đổi danh mục hàng hóa trong
nước đã sản xuất được ban hành kèm theo
Thông tư số 01/2018/TT-BKHĐT ngày
30/3/2018 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Phối hợp với Bộ Công thương cập nhật danh
mục trang thiết bị y tế sản xuất trong nước
được ưu tiên xét chọn trong các chương trình,
dự án đấu thầu mua sắm trang thiết bị cho các
cơ sở y tế sử dụng ngân sách nhà nước.
13

đề xuất sửa NGHỊ ĐỊNH 36/2016 và 169/2018

14

Luật khám,chữa bệnh sửa đổi

Đề xuất bổ sung quy định về thử lâm sàng trang
thiết bị y tế
Xây dựng hướng dẫn về thử lâm sàng trang thiết
bị y tế thay thế Quyết định 36/2006/QĐ-BYT

15

Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp
hành Trung ƣơng Đảng khóa XII về tăng cƣờng công tác bảo
vệ chăm sóc nâng cao sức khỏe nhân

Đẩy mạnh phát
triển ngành Dƣợc
và thiết bị y tế
Khuyến khích các
doanh nghiệp đầu tư
sản xuất thuốc, vắc
xin, sinh phẩm, thiết
bị, vật tư y tế, tham
gia ngày càng sâu
vào chuỗi giá trị
dược phẩm trong khu
vực và trên thế giới.
16

QUYẾT ĐỊNH 1624/QĐ-BYT
BAN HÀNH CHƢƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG CỦA BỘ Y TẾ THỰC
HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 20-NQ/TW

6.3. Vụ Trang thiết bị và Công trình y tế: chủ trì,
a) Xây dựng phương án, lộ trình mở rộng danh mục đấu
thầu tập trung về trang thiết bị và hóa chất, vật tư tiêu hao.
b) Xây dựng hệ thống quản lý, cơ chế, chính sách để phát
triển mạng lưới kiểm nghiệm, kiểm định trang thiết bị y
tế, góp phần nâng cao chất lượng và thực hiện liên thông
kết quả xét nghiệm, chiếu chụp giữa các cơ sở y tế.
c) Xây dựng đề án Luật trang thiết bị y tế và Đề án phát
triển công nghiệp thiết bị y tế sản xuất trong nước.
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tập huấn về việc áp dụng
hệ thống quản lý chất lượng ISO 13485

19

Chỉ thị số 13/CT-TTg ngày 04/4/2017 của Thủ tƣớng
về việc tăng cường sử dụng vật tư, hàng hóa sản xuất trong
nước trong công tác đấu thầu
• Nghiêm cấm việc phân chia dự án, dự toán mua sắm thành các gói
thầu trái với quy định của pháp luật về đấu thầu hiện hành nhằm
mục đích hạn chế sự tham gia của các nhà thầu trong nước.
• Khi lập và phát hành hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu không được đưa
ra yêu cầu hoặc định hướng đối với việc nhà thầu tham dự thầu phải
chào hàng hóa nhập khẩu khi hàng hóa trong nước đã sản xuất hoặc
lắp ráp được đáp ứng yêu cầu chất lượng, số lượng, giá cả.
• Các cơ quan thông tấn, báo chí tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền, nâng cao nhận thức các chủ đầu tư, bên mời thầu thực hiện
nghiêm túc việc sử dụng máy móc, thiết bị, vật tư, nguyên liệu trong
nước đã sản xuất được trong công tác đấu thầu; các doanh nghiệp
nhận thức rõ vai trò, trách nhiệm trong việc nâng cao chất lượng,
sức cạnh tranh của sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ; thực hiện các
cam kết bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng và xây dựng được
thương hiệu quốc gia cho nhiều sản phẩm, hàng hóa Việt Nam.
20

CHỈ THỊ 08/CT-BYT
VỀ GIẢM THIỂU CHẤT THẢI NHỰA TRONG NGÀNH Y TẾ

- các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y
tế xây dựng kế hoạch và lộ trình giảm thiểu chất
thải nhựa trong các hoạt động sản xuất, kinh
doanh của đơn vị.
- nghiên cứu, ứng dụng tiến bộ khoa học, công
nghệ trong lĩnh vực trang thiết bị y tế nhằm giảm
thiểu phát sinh chất thải nhựa.
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"Hội nhập: Thách thức và Cơ hội"
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CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI THUẾ ĐỐI
VỚI DOANH NGHIỆP SẢN XUẤT,
LẮP RÁP TRANG THIẾT BỊ Y TẾ
VỤ CHÍNH SÁCH THUẾ - BỘ TÀI CHÍNH

NỘI DUNG

I. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
II. Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
III. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp

IV. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
V. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa

Tại điểm 2 mục IV Phụ lục I về Danh mục ngành, nghề
ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo Nghị định số
118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 của Chính phủ quy
định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật
Đầu tư thì: Sản xuất trang thiết bị y tế thuộc Danh mục
ngành, nghề ưu đãi đầu tư.
Theo đó: Doanh nghiệp được hưởng ưu đãi về thuế
nhập khẩu và thuế sử dụng đất phi nông nghiệp.

I. Ưu đãi về thuế nhập khẩu
- Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu
để tạo tài sản cố định của dự án sản xuất trang thiết
bị y tế.
- Miễn thuế trong thời hạn 5 năm kể từ ngày sản
xuất đối với hàng hóa là linh kiện nhập khẩu cho dự
án đầu tư để sản xuất, lắp ráp sản phẩm trang thiết
bị y tế cần được ưu tiên nghiên cứu, chế tạo.

II. Ưu đãi về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp
- Dự án đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế (thuộc lĩnh vực
khuyến khích đầu tư) được giảm 50% số thuế phải
nộp.
-Trong trường hợp dự án đầu tư sản xuất trang thiết bị
y tế đầu tư tại địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó
khăn thì được miễn thuế.
- Ngoài ra, theo quy định tại khoản 1 Điều 11 Nghị định
36/2016/NĐ-CP thì khi đầu tư sản xuất trang thiết bị y tế
doanh nghiệp được miễn, giảm tiền thuê đất của Nhà
nước

III. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Sản xuất trang thiết bị y tế thuộc Danh mục ưu đãi đầu
tư nhưng không thuộc Danh mục ngành nghề được
hưởng ưu đãi thuế TNDN.
Tuy nhiên, trong trường hợp nếu sản xuất thiết bị y tế
thuộc lĩnh vực nghiên cứu khoa học và phát triển
công nghệ, ứng dụng công nghệ cao thuộc Danh mục
ưu tiên phát triển, DN công nghệ cao hoặc thực hiện
tại địa bàn ưu đãi đầu tư thì được hưởng ưu đãi thuế
TNDN theo quy định.

III. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại ưu đãi

Sản xuất

DA tại địa bàn có điều kiện KTXH khó khăn

-Thuế suất: 10%; Thời
gian áp dụng 15 năm.

DA tại địa bàn có điều kiện KTXH đặc biệt khó khăn
- Miễn thuế 4 năm,
giảm 50% số thuế
DA có quy mô vôn từ 6000 tỷ phải nộp 9 năm tiếp
đồng, đáp ứng điều kiện về thời theo.
hạn giải ngân, doanh thu và số
lao động sử dụng
DA tại khu Kinh tế, Khu công
nghệ cao, Khu CNTT tập trung

Lắp ráp
-Thuế suất: 17%;Thời
gian áp dụng 10 năm.

- Miễn thuế 2 năm,
giảm 50% số thuế
phải nộp 4 năm tiếp
theo.
-Thuế suất: 10%;Thời
gian áp dụng 15 năm
- Miễn thuế 4 năm,
giảm 50% số thuế
phải nộp 9 năm tiếp
theo

III. Ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp
Loại ưu đãi

Sản xuất

Miễn thuế 2
DA tại Khu công
năm,
giảm
nghiệp không thuộc
50% số thuế
địa bàn có điều kiện
phải nộp 4 năm
KT-XH thuận lợi
tiếp theo

DA tại địa bàn khác

Lắp ráp
Miễn thuế 2
năm,
giảm
50% số thuế
phải nộp 4 năm
tiếp theo

Không được ưu đãi

IV. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
Luật thuế GTGT hiện hành quy định 03 mức thuế suất là
0%, 5% và 10% trong đó:
-Thuế suất 0% chỉ áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ
xuất khẩu theo đúng thông lệ quốc tế;
- Thuế suất 5% chỉ áp dụng đối với các sản phẩm thiết
yếu như nước sạch phục vụ sinh hoạt, thiết bị, dụng cụ y
tế, thuốc chữa bệnh...,
- Mức phổ biến 10% áp dụng đối với hàng hóa dịch vụ
còn lại.

IV. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
-Tại khoản 1 Điều 8 Luật thuế GTGT quy định: Mức thuế
suất 0% áp dụng đối với hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu.
- Tại điểm l khoản 2 Điều 8 Luật thuế GTGT quy định đối
tượng chịu thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm: Thiết bị, dụng
cụ y tế; bông, băng vệ sinh y tế; thuốc phòng bệnh, chữa
bệnh; sản phẩm hóa dược, dược liệu là nguyên liệu sản xuất
thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh.

IV. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
-Tại khoản 8 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC ngày
27/02/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện về thuế GTGT,
quản lý thuế và hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ sửa đổi,
bổ sung khoản 11 Điều 10 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày
31/12/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành thuế GTGT quy
định đối tượng áp dụng thuế suất thuế GTGT 5% bao gồm: Thiết
bị, dụng cụ y tế gồm máy móc và dụng cụ chuyên dùng cho y tế
như: các loại máy soi, chiếu, chụp dùng để khám, chữa bệnh; các
thiết bị, dụng cụ chuyên dùng để mổ, điều trị vết thương, ô tô cứu
thương; dụng cụ đo huyết áp, tim, mạch, dụng cụ truyền máu;
bơm kim tiêm; dụng cụ phòng tránh thai và các dụng cụ, thiết bị
chuyên dùng cho y tế khác theo xác nhận của Bộ Y tế.

IV. Ưu đãi về thuế giá trị gia tăng
Theo đó, hoạt động sản xuất trang thiết bị y tế đã được áp dụng
chính sách ưu đãi về thuế GTGT, cụ thể:
- Trang thiết bị y tế khi xuất khẩu được áp dụng thuế suất thuế
GTGT 0% và DN được hoàn thuế GTGT đầu vào nếu có số thuế
GTGT đầu vào chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên
- Trang thiết bị y tế (được nêu tên cụ thể tại khoản 8 Điều 1 Thông
tư số 26/2015/TT-BTC) được áp dụng thuế suất thuế GTGT 5%.

V. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Để cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian kê khai nộp thuế cho DN
nhỏ và vừa, Luật thuế GTGT và Luật thuế TNDN đã có quy định ưu đãi
như sau:
-Khai thuế theo quý áp dụng đối với người nộp thuế giá trị gia tăng có
tổng doanh thu bán hàng hoá và cung cấp dịch vụ của năm trước liền kề
từ 50 tỷ đồng trở xuống.
- Các doanh nghiệp có doanh thu dưới 1 tỷ đồng/năm sẽ kê khai thuế
GTGT theo phương pháp trực tiếp. Trong trường hợp doanh nghiệp
muốn kê khai thuế theo hình thức khấu trừ, doanh nghiệp sẽ phải đăng ký
tự nguyện áp dụng phương pháp khấu trừ thuế.
- Đối với các doanh nghiệp kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực
tiếp thì sẽ được kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo tỷ lệ
là 2% trên doanh thu bán hàng hoá, dịch vụ.

V. Chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Trong thời gian qua, Bộ Tài chính đã nghiên cứu và trình Chính
phủ, trình UBTVQH Nghị quyết về một số chính sách thuế TNDN
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa. Theo đó, Bộ Tài chính
đã đề xuất:
- DN siêu nhỏ áp dụng thuế suất 15%
- DN nhỏ áp dụng thuế suất 17%
- DN mới thành lập từ hộ kinh doanh được miễn thuế 2 năm
Tuy nhiên, đến nay, UBTVQH đề nghị Bộ Tài chính phải nghiên
cứu đưa nội dung này vào Luật thuế TNDN để đảm bảo cơ sở pháp
lý

SỞ Y TẾ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ ĐỊNH SỐ 36/2016/NĐ-CP
VÀ NGHỊ ĐỊNH 169/2018/NĐ-CP CỦA CHÍNH PHỦ VỀ
QUẢN LÝ TRANG THIẾT BỊ Y TẾ TẠI TP. HỒ CHÍ MINH

 Khái quát chung
 Tình hình thực hiện

 Đánh giá chung
 Đề xuất kiến nghị

KHÁI QUÁT CHUNG
CÔNG TÁC QUẢN LÝ, CẤP SỐ PHIẾU TIẾP
TẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
* Bộ Y tế cấp GCN: Đăng ký lưu hành TTBYT; Đủ điều kiện
kiểm định TTBYT; Đủ điều kiện phân loại TTBYT; Cấp số đăng
ký lưu hành TTBYT loại B,C,D; Cấp Giấy phép nhập khẩu
TTBYT; Chứng chỉ hành nghề tư vấn TTBYT;...
* Sở Y tế: Tiếp nhận trực tuyến 03 thủ tục Công bố: Đủ điều
kiện sản xuất TTBYT; Tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT
loại A; Đủ điều kiện mua bán TTBYT loại B, C, D; Kiểm tra
các cơ sở SX, kinh doanh TTBYT trên địa bàn.
* UBND các Q/H thị xã (Phòng Y tế) quản lý, giám sát và kiểm
tra các cơ sở đang hoạt động SX, KD, XNK TTBYT trên địa bàn.

KHÁI QUÁT CHUNG
CĂN CỨ THỰC HIỆN
 Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ về
việc quản lý trang thiết bị y tế;
 Nghị định số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018 của Chính phủ
về việc bổ sung một số điều trong Nghị định số 36/2016/NĐ-CP
ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế;
 Thông tư số 39/2016/TT-BYT ngày 28/10/2016 của Bộ Y tế quy
định chi tiết việc phân loại TTBYT và Thông tư số 278/2016/TTBTC ngày 14/11/2016 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế
độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí trong lĩnh vực y tế;
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KHÁI QUÁT CHUNG
CĂN CỨ THỰC HIỆN
 Công văn số 8423/BYT-TB-CT ngày 25/11/2016 của Bộ
Y tế.
 Quyết định số 745/QĐ-BYT ngày 28/02/2019 về việc ban
hành quy trình xử lý hồ sơ dịch vụ công trực tuyến thuộc lĩnh
vực quản lý trang thiết bị y tế;
 Thông báo số 3657TB-SYT ngày 11/07/2019 và Quyết định số
5902/QĐ-SYT ngày 28/06/2019 về việc thành lập Đoàn hậu
kiểm các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị trên địa bàn
Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
I. Công tác tiếp nhận và xử lý hồ sơ trực tuyến:
Thực hiện Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/05/2016 của Thủ tướng
Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế và Nghị định số 169/2018/NĐ-CP
ngày 31/12/2018 của Chính phủ về việc bổ sung một số điều trong Nghị định
số 36/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 về quản lý trang thiết bị y tế.
Tính đến thời điểm ngày 30/11/2019 ( Số cộng dồn), Sở Y tế nhận được 8.238
hồ sơ trực tuyến, gồm:
- Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT: 137 hồ sơ.
- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT thuộc loại A: 6.987 hồ sơ.
- Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT thuộc loại B, C, D: 1.114 hồ sơ.

Riêng năm 2019 (đến ngày 30/11/2019), Sở Y tế nhận được 1.701 hồ sơ
trực tuyến, gồm:
- Công bố đủ điều kiện sản xuất TTBYT: 39 hồ sơ.
- Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với TTBYT thuộc loại A: 1.426 hồ sơ.
- Công bố đủ điều kiện mua bán TTBYT thuộc loại B, C, D: 236 hồ sơ.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
II. Công tác hậu kiểm:
Thực hiện Thông báo số 3657TB-SYT ngày 11/07/2019 và
Quyết định số 5902/QĐ-SYT ngày 28/06/2019 về việc thành lập
Đoàn hậu kiểm các cơ sở kinh doanh, sản xuất trang thiết bị trên
địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019.
Nội dung hậu kiểm: Căn cứ Theo bareem 7115/QĐ-BYT Quyết
định về quy trình thanh trang thiết bị của Bộ Y tế ban hành ngày
01/12/2016
Sở Y tế đang tiến hành triển khai hậu kiểm, kết quả hậu kiểm
tính đến ngày 30/11/2019 như sau: Số cơ sở đã hậu kiểm (lựa chọn
hậu kiểm trước những cơ sở sản xuất trang thiết bị): 15/47 công ty.
Kết quả hậu kiểm :
 06/47 Công ty, SYT đề nghị thu hồi Phiếu tiếp nhận công bố
đủ điều kiện sản xuất (PTN)
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 09/47 Công ty thực hiện tốt các quy định.

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
III. Kết quả hậu kiểm :
Nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục mua bán TTBYT loại B,
C, D nhưng chỉ ghi chung chung, không ghi chi tiết , cụ thể , khó
khăn cho cơ quan có thẩm quyền tra cứu, quản lý.
Công ty sản xuất công bố không đúng địa phương (Sx ở Bình
Dương, Long An, công bố ở Tp.HCM); không đúng số nhà;
Thay đổi người đại diện pháp luật nhưng chưa công bố mới;
 Cty sản xuất công bố chủ sở hữu sản phẩm không rõ ràng: Vd
Chỉ nhập nguyên liệu thô ở nước ngoài (Thương hiệu X) về gia
công, xem xét theo các tiêu chuẩn cơ sở Cty công bố, đóng gói,
phân phối. Tuy nhiên bản phân loại, PTN công bố loại A, mẫu
nhãn (Cty công bố là thương hiệu X), PTN đủ điều kiện sản xuất
( Cty công bố tên Công ty)
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
2. Đánh giá sau hậu kiểm:
* Những tồn tại chủ yếu:
 Kinh doanh TTBYT không đúng địa chỉ ghi trong
giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.


Nhân sự cho việc sản xuất và kinh doanh trang
thiết bị y tế không đúng quy định, thiếu hồ sơ.



Người chịu trách nhiệm chính về kỹ thuật không
có đủ bằng cấp theo quy định và phù hợp với loại
hình sản xuất/kinh doanh TTBYT.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
2. Đánh giá sau hậu kiểm:
* Những tồn tại chủ yếu:
 Mặt bằng và điều kiện kinh doanh chưa phù hợp với
quy mô và hình thức kinh doanh
 Không có kho hàng, hoặc kho chưa đảm bảo đủ các
điều kiện theo quy định (Nhiệt độ, độ ẩm đảm bảo điều
kiện bảo quản TTBYT, điều kiện PCCC, cam kết bảo
vệ môi trường,....)
 Phương tiện vận chuyển không phù hợp với loại
TTBYT sản xuất/kinh doanh.
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TÌNH HÌNH THỰC HIỆN
2. Đánh giá sau hậu kiểm:
* Những tồn tại chủ yếu:
 Các sản phẩm kinh doanh TTBYT chưa có chứng chỉ chất
lượng (ISO 9001), chứng nhận lưu hành tự do của nước sản
xuất và giấy uỷ quyền của hãng sản xuất hoặc nhà phân phối
 Không thực hiện việc mở sổ sách theo dõi hoạt động mua,
bán trang thiết bị y tế.
 Kinh doanh TTBYT, hóa chất xét nghiệm không có nhãn
phụ tiếng Việt theo quy định.
11

ĐÁNH GIÁ CHUNG
I. Thuận lợi:
03 thủ tục hành chính về quản lý TTBYT (dịch vụ công
trực tuyến mức độ 4) xử lý trên hệ thống phần mềm
trực tuyến thuận lợi cho các DN gửi hồ sơ tới cơ quan
quản lý nhà nước để thực hiện công bố, theo dõi được
quá trình xử lý hồ sơ, giúp thời gian giải quyết các thủ
tục hành chính về quản lý TTBYT nhanh và giảm thời
gian, thủ tục hành chính tại Sở Y tế. Tuy nhiên, các DN
có nhu cầu công bố tự chịu trách nhiệm pháp lý về các
hồ sơ, tài liệu gửi trực tuyến đến Sở Y tế.
12

ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại
1. Đối với các cơ sở SX, KD TTBYT:
 Các doanh nghiệp trước khi gửi hồ sơ trực tuyến chưa
nghiên cứu kỹ Nghị định số 36/2016/NĐ-CP nên nhiều
hồ sơ sơ sài, thiếu các tài liệu chứng minh đảm bảo các
điều kiện theo quy định tại Nghị định trên.
 Một số doanh nghiệp tự phân loại TTBYT trong khi
chưa đủ điều kiện phân loại TTBYT (BYT cấp phép)
 Một số đơn vị đã được Bộ Y tế công bố đủ điều kiện
phân loại TTBYT nhưng phân loại sai cho các doanh13
nghiệp SX, KD TTBYT.

ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại
1. Đối với các cơ sở SX, KD TTBYT (tiếp):

Một số doanh nghiệp công bố tiêu chuẩn áp dụng loại A được
chủ sở hữu TTBYT ủy quyền cho phép buôn bán tại thị trường
Việt Nam tại thời điểm công bố, sau đó chủ sở hữu không tiếp
tục ủy quyền nhưng doanh nghiệp không có thông báo với Sở
Y tế

Nhiều doanh nghiệp cố tình không hợp pháp hoá lãnh sự một
số giấy tờ trong hồ sơ công bố tiêu chuẩn áp dụng TTB Y tế
loại A (Uỷ quyền, Bảo hành, CFS) do phải thêm thời gian hoàn
thiện.

Nhiều doanh nghiệp thực hiện thủ tục mua bán TTBYT loại14B,
C, D nhưng chỉ ghi chung chung, không ghi chi tiết , cụ thể

ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại (tiếp):
2. Hệ thống phần mềm trực tuyến:
Chức năng tìm kiếm của phần mềm chỉ giới hạn tìm kiếm theo mã
hồ sơ và tên doanh nghiệp, chưa thể tìm kiếm theo địa chỉ (quận,
huyện, xã, phường,..), tìm kiếm theo danh mục kinh doanh, sản
xuất ( Ví dụ Tìm kiếm các công ty có mua bán Máy X Quang trên
địa bàn);
 Khi xử lý hồ sơ trực tuyến, đối với những hồ sơ không đầy đủ
theo quy định, phần mềm không có chức năng trả lại hồ sơ (trong
thời hạn nhất định) để doanh nghiệp bổ sung, chỉnh sửa. SYT
buộc phải công bố, sau đó thu hồi lại công bố sau khi đi hậu kiểm
trong khi số lượng hồ sơ ngày càng nhiều.
15


ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại (tiếp):
2. Hệ thống phần mềm trực tuyến:
 Bộ Y tế đã phân cấp cho các Sở Y tế địa phương đối với 02 TTHC
cho phép doanh nghiệp có thể sửa đổi thông tin nhưng chưa triển
khai xây dựng trên phần mềm.
 Trong quá trình rà soát hồ sơ chuyên viên ghi nhận đạt hay không
đạt, lý do nhưng Hệ thống lại không hiển thị.
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ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại (tiếp):
3. Văn bản quy định:
 Chưa có quy định, hướng dẫn chi tiết về các hoạt động quản lý, bộ
máy cơ cấu nhân lực tại SYT, cán bộ nghiệp vụ trong lĩnh vực quản
lý TTBYT và quản lý các cơ sở SX, KD, XNK TTBYT tại các cơ sở
ngoài công lập.
 Văn bản quy định chi tiết về quản lý sản xuất, kinh doanh TTBYT
(Điều kiện cơ sở vật chất, nhân sự, TTB,...) chưa cập nhật với tình
hình phát triển kinh tế. ( SYT HN báo cáo)
 SYT không cấp phép nên không có đủ thông tin, hồ sơ để quản lý,
theo dõi, thanh, kiểm tra các cơ sở SX, KD TTBYT loại B,C,D; Việc
thanh, kiểm tra phải phối hợp liên Ngành;
 Chưa có văn bản quy định rõ các danh mục là Thuốc, Mỹ phẩm,
Thực phẩm chức năng hay Trang thiết bị (Viên đặt hậu môn, viên đặt
phụ khoa, Gel làm liền sẹo ...)
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ĐÁNH GIÁ CHUNG
II. Khó khăn, tồn tại (tiếp):
3. Văn bản quy định:
 Chưa có quy định kiểm chuẩn định kỳ TTBYT đang sử dụng
tại các cơ sở y tế cũng như sản phẩm sản xuất trong nước và
nhập khẩu, chưa có cơ quan chuyên về kiểm định chuẩn chất
lượng TTBYT
 Nhân lực cho công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở SX, kinh
doanh TTBYT ít, chủ yếu là kiêm nhiệm.
 Nghị định xử phạt vi phạm về TTBYT cần điều chỉnh phù
hợp với thực tế.
 Hệ thống phần mềm chưa triển khai, xây dựng 02 Thủ tục
hành chính cho phép doanh nghiệp có thể sửa đổi thông tin.18

KIẾN NGHỊ, ĐỀ XUẤT
Vụ TTB-Công trình BYT phối hợp Công ty xây dựng phần
mềm sớm hoàn thiện phần mềm, cập nhật theo theo Nghị định
số 169/2018/NĐ-CP ngày 31/12/2018, khắc phục những tồn tại,
bổ sung các chức năng báo cáo, tìm kiếm nâng cao giúp cho
công tác xử lý, tổng hợp báo cáo và quản lý các cơ sở SX, KD
TTBYT hiệu quả.
 Phát triển chương trình phần mềm nối mạng các cấp, có sự trao
đổi thông tin, số liệu, giữa BYT, SYT và các ban, ngành TP để
thuận lợi cho công tác quản lý, kiểm tra, giám sát các cơ sở SX,
KD TTBYT ngoài công lập trên địa bàn.
 Vụ TTB-Công trình BYT hướng dẫn về việc Ngưng không xử
lý hồ sơ (khi phát hiện HS không đúng, đủ thành phần nhưng hệ
thống đang tính ngày làm việc); Thu hồi trực tiếp ngay tại Sở Y
tế (khi rà soát các HS đã cấp) song song với việc tiến hành hậu
19
kiểm tại cơ sở.
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Việt Nam đang tham gia bao nhiêu FTA?
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đã thực hiện
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chưa ký
Thuybk1409@gmail.com

Đã thực hiện

Viet Nam - Japan

ATIGA
Viet Nam - Chile
ASEAN - China
Viet Nam - Korea
ASEAN - Korea
Viet Nam

ASEAN - India

VNNam
- Eurasian
Viet
- EAEU
Economic Union

ASEAN - Australia,
New Zealand

CPTPP
Việt
Nam - EU
ASEAN –
TPP
HongKong, China

ASEAN - Japan

Đang đàm phán

RCEP

EVFTA
VN - Israel

VN - EFTA

Một FTA toàn diện bao gồm:

















Thương mại hàng hóa (Quy tắc xuất xứ, CPTF,..)
Thuận lợi hóa thương mại và thủ tục hải quan
Hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT)
Biện pháp vệ sinh kiểm dịch động thực vật (SPS)
Thương mại dịch vụ
Thương mại điện tử
Đầu tư
Sở hữu trí tuệ (IP)
Lao động – Di chuyển thể nhân
Môi trường
Mua sắm Chính phủ
Chính sách cạnh tranh
Cơ chế giải quyết tranh chấp (DSM)
Một số lĩnh vực cụ thể khác
Thuybk1409@gmail.com

Đâu là những yếu tố quan
trọng nhất của một FTA?



Thương mại hàng hóa,
thể hiện bằng việc cắt giảm
thuế quan về 0 theo lộ trình
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Làm cách nào để được hưởng mức
ưu đãi thuế quan lý tưởng của FTA?



Cách duy nhất

Hàng hóa đáp ứng quy tắc xuất xứ
được thiết kế riêng cho mỗi FTA
song hành cùng nhau

Đàm phán
thuế quan

Đàm phán
Quy tắc xuất xứ
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QUY TẮC XUẤT XỨ

Ưu đãi

Không ưu đãi

Đơn phương (GSP)
Song phương
(VJEPA, VCFTA, VKFTA)
Đa phương (ATIGA, ASEAN + FTAs, CPTPP, RCEP)
Thuybk1409@gmail.com

Tầm quan trọng của Quy tắc xuất xứ (1)

Xác định hàng hóa

Đảm bảo sự cân bằng

Đo mức độ tận

nhập khẩu đủ điều

giữa „‟thuận lợi hóa

dụng ưu đãi FTA

kiện để được hưởng

thương mại” và

từ các thành viên

ưu đãi thuế quan hay

“phòng tránh gian lận

FTA

không

thương mại”
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Thuybk

Đáp ứng quy tắc xuất
xứ ưu đãi → được
cấp C/O ưu đãi/
TCNXX ưu đãi →
được hưởng thuế
quan ưu đãi → thúc
đẩy sản xuất, XNK
tại các thành viên
FTA → thu hút FDI
tới các thành viên
FTA

LỢI ÍCH VỀ THUẾ QUAN


Non-WTO
Members

Thuế quan áp dụng
đối với nguyên liệu:
trung bình 150% so
với WTO members

Thuế quan áp dụng
đối với thành phẩm
trung bình 150% so
với WTO members

WTO
Members

Thuế quan áp dụng
đối với nguyên liệu:
trung bình 12%

Thuế quan áp dụng
đối với thành
phẩm: trung bình
25%

FTA
members

Thuế quan áp dụng
đối với nguyên liệu:
trung bình 0 – 5%

Thuế quan áp dụng
đối với thành
phẩm: trung bình 0
– 5%
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Quy tắc xuất xứ lỏng

Quy tắc xuất xứ
lỏng/ linh hoạt



Dễ dàng đáp ứng tiêu chí
xuất xứ và có C/O ưu đãi

Tuy nhiên

Được hưởng thuế
quan ưu đãi FTA
Tỷ lệ tận dụng ưu đãi
FTA cao

Quy tắc xuất xứ lỏng


Quy tắc xuất xứ
lỏng/ linh hoạt

Cho phép nguyên liệu nhập
khẩu từ bất cứ đâu
Không khuyến khích
được việc sử dụng
nguyên liệu trong
phạm vi FTA
Ko nâng cao được hàm
lượng giá trị gia tăng ở
lại với quốc gia XK

Nếu quy tắc xuất xứ chặt?


Quy tắc xuất xứ chặt
chẽ, phức tạp
Không dễ dàng đáp ứng tiêu chí xuất
xứ và có C/O ưu đãi

Tuy nhiên

Ko dễ được hưởng thuế
quan ưu đãi FTA
Tỷ lệ tận dụng ưu đãi
FTA có thể ko cao

Khi quy tắc xuất xứ chặt



Quy tắc xuất xứ chặt chẽ,
phức tạp

Ko khuyến khích việc sử dụng
nguyên liệu ngoài khối
hạn chế cơ hội được hưởng lợi của các
quốc gia ko phải thành viên

nâng cao giá trị gia tăng
trong thành phẩm XK từ
quốc gia thành viên

Tầm quan trọng của quy tắc xuất xứ (2)



Góp phần tăng trưởng bền vững cho XK,

nâng cao tỷ lệ tận dụng ưu đãi FTA
Nắn dòng chảy FDI hướng về các quốc gia có FTA;
Điều chỉnh chuỗi cung ứng giá trị sản xuất trong khu vực, hạn chế
không cho các quốc gia ngoài EVFTA hưởng lợi

Nâng cao hàm lượng chế biến có xuất xứ VN/EVFTA trong
thành phẩm XK, nâng cao giá trị gia tăng ở lại với Việt Nam
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EVFTA: những điểm cần
chú ý về xuất xứ



 EVFTA và GSP;
 EVFTA và EU-Sing FTA
 Certificate of Non-Manipulation (CNM);
 Certification and Self-Certification/ REX
 Cumulation (Korea, Singapore/ASEAN Members)

Certificate of Non-Manipulation



Thuybk1409@gmail.com

CPTPP: những điểm cần
chú ý về xuất xứ



 WO & WO-CPTPP;
 Cộng gộp toàn phần;
 Cách tính Hàm lượng Giá trị Khu vực (RVC);
 De Minimis;
 Công đoạn gia công chế biến đơn giản
 Ngưỡng miễn nộp C/O;
 Thành viên khác nhau → thuế khác nhau

CPTPP

“WO-ASEAN” and “WO-CPTPP”
Được sản xuất/ thu được toàn bộ Được sản xuất/ thu được toàn bộ
trong phạm vi một Bên thành  trong phạm vi của ít nhất một
viên Hiệp định
Bên thành viên CPTPP”
 Việc sản xuất/ thu được
hoàn toàn trong phạm vi
lãnh thổ một Bên
 Không có bất kỳ một thành
phần nào được phép nhập
khẩu từ bên ngoài của Bên
đó (WO-Viet Nam)

• Có xuất xứ thuần túy/ được
sản xuất hoàn toàn trong
phạm vi lãnh thổ của nhiều
hơn một Bên thành viên
CPTPP;
• Bất kỳ thành phần nào cũng
phải đạt xuất xứ thuần túy;
không có bất kỳ thành phần
nào nói trên được phép
nhập khẩu từ bên ngoài
CPTPP (WO-CPTPP)



WO

WO

WO

WO-CPTPP

WO
WO

WO
WO

Cộng gộp trong các FTA của
ASEAN
Cộng gộp từng phần

Cộng gộp
ATIGA,

ACFTA,



AKFTA,

AJCEP, AANZFTA, AIFTA

ATIGA (Điều 30.2 và Phụ lục 6 of
ATIGA ROO )

Nguyên liệu nhập khẩu phải đáp
ứng tiêu chí xuất xứ FTA (đạt hàm

Nguyên liệu nhập khẩu không đạt

lượng RVC tối thiểu 35%, 40%,

được hàm lượng ASEAN 40%, nhưng

45%,… tùy từng FTA, khi đó

phải đạt được tối thiểu 20% hàm lượng

100% (chứ không phải số % thực

ASEAN. Khi đó, số phần trăm thực tế

tế) giá trị của nguyên liệu nhập

(đạt xuất xứ) của nguyên liệu đó sẽ

khẩu đó sẽ được dùng để tính hàm

được dùng để tính hàm lượng ASEAN

lượng RVC trong sản phẩm được

trong sản phẩm được sản xuất tại nước

sản xuất tại nước xuất khẩu sản

xuất khẩu sản phẩm đó

phẩm đó
.

35%/40%/45% ≤ input ≤ 100%
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20% ≤ input < 40%

Cộng gộp trong CPTPP
Cộng gộp
thông thường

Cộng gộp toàn phần



Nguyên liệu nhập khẩu phải đáp ứng

tiêu chí xuất xứ FTA (đạt hàm lượng
RVC tối thiểu 35% (AIFTA); 40 hoặc
50 với VCFTA và phổ biến ở ngưỡng
40% với các FTAs khác), khi đó 100%

(chứ không phải số % thực tế) giá trị
của nguyên liệu nhập khẩu đó sẽ được
dùng để tính hàm lượng RVC trong
sản phẩm được sản xuất tại nước xuất
khẩu sản phẩm đó

Nguyên liệu nhập khẩu không đạt
xuất xứ CPTPP nhưng có giá trị gia
tăng trong CPTPP (dù chỉ 1%). Khi
đó, số phần trăm giá trị gia tăng
thực tế của nguyên liệu đó sẽ được
cộng gộp để tính hàm lượng CPTPP
trong sản phẩm được sản xuất tại
nước xuất khẩu sản phẩm đó
0% < input < RVC
(35/40/45/50/55%)

RVC ≤ input ≤ 100%
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DE MINIMIS: Quy tắc linh hoạt
Áp dụng với trị giá

Áp dụng với trọng lượng

ATIGA

10% với tất cả các Chương

X

AKFTA

10% với các Chương ngoại trừ từ Chương 50 63

10% với các Chương từ 50 -63

AJCEP

10% đối với các Chương 16, 19, 20, 22, 23; các
Chương từ 28 – 49, từ 64 – 97;
10% hoặc 7% đối với Chương 18 và Chương 21

10% với các Chương từ 50 -63

VJEPA

10% đối với các Chương 16, 19, 20, 22, 23; các
Chương từ 28 – 49, từ 64 – 97;
10% hoặc 7% đối với Chương 9, 18 và 21

10% với các Chương từ 50 -63

AIFTA

Ko có điều khoản quy định

Ko có điều khoản quy định

ACFTA

Ko có điều khoản quy định

Ko có điều khoản quy định

VCFTA &
VN-EAEU

10% với tất cả các Chương

X

AANZFA
và VKFTA

10% với tất cả các Chương

10% với các Chương từ 50 -63

Tự chứng nhận xuất xứ
Tiết kiệm thời gian và chi phí cho các nhà xuất khẩu




Cơ chế C/O hiện thời

Tự chứng nhận xuất xứ

Nhà xuất khẩu nộp hồ sơ xin
cấp C/O; nhận C/O từ cơ
quan/ tổ chức được Chính phủ
ủy quyền cấp C/O:
- Chờ từ 30p đến 03 ngàylàm
việc để có được C/O;
- Phí/lệ phí;
- Nhân sự/ thời gian hoàn
thành các thủ tục liên quan

Nhà xuất khẩu được ủy quyền tự
chứng nhận xuất xứ cho sản phẩm
được sản xuất/ sở hữu bởi chính
mình:
- Chủ động trong các thủ tục liên
quan đến C/O; không mất thời
gian chờ đợi xin C/O;
- Ko phí/ lệ phí
Tối ưu hóa lợi ích từ FTA



Thuybk1409@gmail.com

Làm cách nào để được
hưởng lợi từ FTA?


Xác
định
mã HS

Đáp
ứng
quy tắc
xuất xứ

Có
C/O/TCNXX
ưu đãi (căn cứ
pháp lý quan
trọng nhất
chứng minh
quốc tịch của
hàng hóa

Thuybk1409@gmail.com

Hưởng ưu
đãi thuế
quan FTA

Kích thích
việc tìm
kiếm
nguyên phụ
liệu và sản
xuất tại các
nền kinh tế
thành viên
FTA (VN)

các FTA

Là thuận lợi: nếu nắm vững và đáp ứng quy tắc
xuất xứ + chuỗi cung ứng sản xuất khu vực/ toàn
cầu

Là thách thức: nếu ko đáp ứng/ ko lựa chọn đúng
quy tắc xuất xứ; ko chủ động nguồn cung đầu vào

Thuybk1409@gmail.com

Made in Việt Nam

- Vì sao Bộ Công Thương chủ trì mà ko phải một Bộ
ngành nào khác?
- Thông tư/ Nghị định áp dụng cho hàng hóa gì?
- Vì sao ASEAN RVC là 40% mà tại văn bản này chỉ
cần VAC 30% đã được coi là hàng hóa VN?
- Tài sản trí tuệ (ý tưởng, phát minh, thiết kế, quyền sở
hữu công nghiệp,…) được tính toán như thế nào
trong công thức tính hàm lượng VAC?

Thuybk1409@gmail.com



Thuybk1409@gmail.com +84 916 44 5678
thuybk1409@gmail.com

Tiểu ban Trang Thiết bị Y tế và Chẩn đoán
Medical Devices and Diagnostics Sector Committee
(MDDSC)

Hồ Chí Minh, ngày 14/12/2019
Đại diện trình bày:
Trương Thị Tố Hoa – Công ty Roche Việt Nam
(Nhóm RAWG – MDDSC)

Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán (MDDSC)
“Hoạt động với ưu tiên giúp cải thiện sức khỏe của người dân và hiện đại hóa
các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tại Việt Nam.”
Tiểu ban Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán (“MDDSC”) là
 Thành viên của Diễn đàn Y tế thuộc Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu tại Việt Nam ‘Eurocham’
 Đại diện cho các nhóm ngành khác nhau của thị trường Trang thiết bị Y tế và Chẩn đoán với
23 thành viên đại diện từ các nhà sản xuất và phân phối đa quốc gia tại Việt Nam

2

Khung pháp lý về quản lý TTBYT tại Việt Nam
Đang ngày càng hoàn thiện
 Rất nhiều qui định mới đã được xây dựng để hài hòa các tiêu chuẩn và quy định quản lý
các sản phẩm Thiết bị Y tế hài hòa với quốc tế và khu vực Châu Á Thái Bình Dương

Nghị định 36/2016/ND-CP ngày 15/05/2016
Nghị định 169/2018/ND-CP ngày 31/12/2018

Nghị định 36/169 – Những tác động tích cực
Người sử dụng
• Được cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng về hướng dẫn sử dụng TTBYT bằng tiếng Việt
• Dễ dàng tra cứu thông tin liên quan đến TTBYT
Chính phủ
• Khung pháp lý rõ ràng về quản lý TTBYT theo vòng đời sản phẩm
• Cải cách thủ tục hành chính với Hệ thống dịch vụ công trực tuyến cấp độ 4
• Xác định rõ quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của các chủ thể tổ chức, cá nhân tham gia trong lĩnh vực
TTBYT
• Minh bạch, rõ ràng trong khâu cấp phép, lưu hành và truy xuất TTBYT
Bệnh viện
• Tự kiểm tra được tính pháp lý của TTBYT
• Thực hiện công khai minh bạch khâu cung cấp TTBYT tại cơ sở y tế
• Đã có cơ chế và chế tài xử lý trong việc bảo trì, bảo hành
• Yên tâm về chất lượng TTBYT
• Tự tin kêu gọi xã hội hóa
Doanh nghiệp
• Khung pháp lý quản lý TTBYT hòa hợp quốc tế
• Hệ thống dịch vụ công trực tiếp đảm bảo tính công khai, minh bạch, dễ dàng truy xuất; giúp giảm thời
gian, công sức và chi phí cho doanh nghiệp
• Khuyến khích doanh nghiệp sản xuất trong nước
• Áp dụng hình thức đăng ký lưu hành sản phẩm nhằm quản lý chặt chẽ, tránh được gian lận trong
thương mại, nhập khẩu, sử dụng TTBYT

Nghị định 36/169 - Các mốc thời gian
Quy chế hiện tại

GPNK
TT30/TT47/TT44

01/01/2020

Quy chế mới

01/07/2017
NĐ 36
Nộp HS nhóm B,C,D
~7000 hồ sơ
Công bố A có hiệu lực
Công bố đủ ĐK tư vấn,
Kiểm định, Calib, SX

01/01/2018
NQ 131
SX TTBYT có ISO 9001
START
DKLH TTBYT loại B, C,D
có hiệu lực
GIA HẠN THỰC HIỆN
Đến 01/01/2019

01/01/2019
NĐ 169
START
DKLH TTBYT loại B, C,D
có hiệu lực
GIA HẠN THỰC HIỆN
Đến 01/01/2020

01/01/2020
12/2019
Đệ trình sửa đổi NĐ
lên CP

Ban hành NĐ sửa đổi

Gia hạn thực hiện
đến 31/12/2021

Nghị định 36/169 - Thách thức của Bộ Y Tế

Xem xét và phê duyệt cho
toàn bộ ~ 10,600 Hồ sơ B, C
và D tính đến 15/11/2019

Quốc gia
Singapore

 Nguồn lực hạn chế

 Thời gian quá ngắn
 Cần đào tạo thêm về
chuyên môn và kỹ năng

Malaysia

Việt Nam

Từ khi công bố quy định
đến khi thực thi hoàn toàn
10 năm
Quy chế ban hành vào năm 2002
Thực thi hoàn toàn vào tháng 8/2012
6,5 năm
Quy chế ban hành vào tháng 12/2012
Thực thi hoàn toàn vào 1/7/2018
3,5 năm
Quy chế ban hành vào tháng 5/2016
Thực thi hoàn toàn hiện tại vào 1/1/2020

Nghị định 36/169 - Khó khăn của Doanh Nghiệp (1/5)

I. Cấp phép/ Đăng ký lưu hành
 Khối lượng công việc lớn

 Các yêu cầu quản lý cho nhóm sản phẩm IVD chưa thực sự phù hợp
 Duy trì hiệu lực của giấy phép, đảm bảo nhập khẩu không bị gián đoạn

Nghị định 36/169- Khó khăn của Doanh Nghiệp (2/5)
II. Thuế và các vấn đề thông quan
1. Thuế GTGT không thống nhất cho TTBYT (5%-10%-15%).
Quy định lỗi thời trong thông tư của BTC (TT83/2014/TT-BTC; 26/2015/TT-BTC).
Trường hợp không được chấp nhận là TTBYT như sau:
•

Sản phẩm TTBYT loại A đã có phiếu tiếp nhận Công bố tiêu chuẩn áp dụng.

•

TTBYT loại B,C,D đã có bảng phân loại TTBYT nhưng không nằm trong danh mục TTBYT phải cấp
phép theo TT30/2015/TT-BYT.

•

Các sản phẩm là vật liệu, phần mềm (software), phụ kiện và khí y tế được xác định là TTBYT và đã
có bản phân loại TTBYT là A, B, C hoặc D.

•

Cùng 1 mặt hàng (cùng model, cùng hãng/ nước sản xuất), Bộ Y Tế đã xác nhận cho 1 Công ty
nhưng lại không dùng được cho Công ty khác.

•

Không chấp nhận những chứng nhận PL TTBYT làm qua công ty dịch vụ.

•

Nhiều sản phẩm đã được phân loại là TTBYT nhưng hải quan không chấp nhận và yêu cầu áp sang

mã HS khác theo chỉ đạo của cơ quan hải quan.
•

Các sản phẩm sử dụng thừa nhận phân loại theo TT42/2016/TT-BYT, đã cung cấp đầy đủ tài liệu
chứng minh theo quy định của BYT vẫn bị từ chối cho thông quan và yêu cầu có xác nhận của BYT.

Nghị định 36/169 - Khó khăn của Doanh Nghiệp (3/5)
2. Nhãn hàng hóa
Nội dung trên nhãn gốc khi thông quan

Nghị định 36/169 - Khó khăn của Doanh Nghiệp (4/5)
NĐ43 - khoản 3, điều 7 quy định như sau

NĐ43 - khoản 4, điều 9 quy định như sau

Nghị định 36/169 - Khó khăn của Doanh Nghiệp (5/5)
2. Nhãn hàng hóa (Tiếp tục)
- Tên NSX thực tế trên nhãn gốc.
Hải quan yêu cầu phải có tên/ địa chỉ của Nhà sản xuất thực tế trên nhãn gốc,
yêu cầu này không hợp lý với thông lệ quốc tế và qui định tại Viêt Nam (chỉ yêu cầu ghi
tên/địa chỉ nhà sản xuất pháp lý hoặc chủ sở hữu sản phẩm)

Tại Việt Nam, Điều 10, Nghị định 43/2017/NĐ-CP quy định thông tin bắt buộc trên nhãn có
“Tên và địa chỉ của tổ chức, cá nhân chịu trách nhiệm về hàng hóa”

Nghị định 36/169 – Kiến nghị
1. Cấp phép/ Đăng ký lưu hành - Bộ Y Tế
 Kịp thời ban hành quy định gia hạn thực hiện nghị định 36/169 trước ngày 31/12/2019
 Xử lý khối lượng hồ sơ ~ 10,600 như đề cập.
 Áp dụng phương án thẩm định nhanh mà các nước trong khu vực đang thực hiện để giảm tải công việc
mà vẫn đảm bảo chất lượng hồ sơ được phê duyệt.

2. Thuế và Thông quan – Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, TC HQ
 Thống nhất thực hiện phân loại và xác nhận TTBYT theo NĐ 36 và NĐ 169
 Sửa đổi thông tư 26/2015/TT-BTC quy định về thuế GTGT cho TTBYT để phù hợp các văn bản quy phạm

pháp luật khác của chính phủ.
 Thống nhất một mức thuế suất chung cho các mặt hàng là TTBYT.
3. Nhãn hàng hóa - Bộ Tài Chính, Tổng Cục Thuế, TC HQ, Bộ Tư Pháp
Thống nhất việc áp dụng các qui định về ghi nhãn hàng hóa là TTBYT theo quy định pháp luật hiện hành
•

Không yêu cầu ghi thông tin nhà sản xuất thực tế trên nhãn gốc

•

Nhà nhập khẩu chịu trách nhiệm ghi nhãn phụ khi nhãn gốc chưa đầy đủ nội dung bắt buột phù hợp
qui định trước khi đưa hàng hóa lưu thông

Xin cảm ơn!

www.eurochamvn.org

Stay Connected!
Hanoi Office
GF, Sofitel Plaza Hanoi, 1 Thanh Nien Road, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
Tel: (84-4) 3 715 2228
Fax: (84-4) 3 715 2218
Email: info-hn@eurochamvn.org
Ho Chi Minh City Office
15F, The Landmark, Room 2B, 5B Ton Duc Thang, District 1, HCMC
Tel: (84-8) 3827 2715
Fax: (84-8) 3827 2743
Email: info-hcm@eurochamvn.org

CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT B Ị Y HỌC VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC
ĐỊA CHỈ : LÔ I-4b-2.1 Đường N3- Khu Công nghệ cao, P Long Thạnh Mỹ, Q9, TP HCM

NỘI DUNG
PHẦN I

PHẦN II

GIỚI THIỆU CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY THIẾT BỊ Y HỌC
VÀ VẬT LIỆU SINH HỌC

THUẬN LỢI, KHÓ KHĂN TRONG SẢN XUẤT TBYT

PHẦN III
BÀI HỌC KINH NGHIỆM

VỊ TRÍ ĐỊA LÝ CỦA NHÀ MÁY

•

Phía Đông Bắc giáp với Đƣờng
vành đai dọc tƣờng rào KCNC

•

Phía Đông Nam giáp với Công ty
Cổ Phần ORISTAR

•

Phí Tây Bắc, Tây Nam giáp với

sông Gò Công

VỊ TRÍ

Xa lộ Hà Nội

Vị trí dự án so với các đối tượng xung quanh

Đường Lê Văn Việt

Đầu bến KCNC

0,1 km

Sông Gò Công

TOÀN CẢNH

MỤC TIÊU CỦA CÔNG TY
Công ty CP Nhà máy thiết bị y học và Vật liệu sinh học đƣợc
xây dựng tại Khu công nghệ cao Quận 9, TP.HCM với 100%

vốn đầu tư trong nước và sự hợp tác, tƣ vấn, chuyển giao công
nghệ của các công ty hàng đầu của Mỹ/Châu Âu nhằm sản xuất
thủy tinh thể nhân tạo, chỉ khâu phẫu thuật phủ chất kháng
khuẩn công nghệ Nano, …vv sử dụng trong y tế cung cấp
cho thị trường trong nước và xuất khẩu.

NHÂN LỰC
Giai đoạn 2017-2018

Giai đoạn 2019-2020

Người nước Người Việt Người nước

Người

ngoài

Nam

ngoài

Việt Nam

3

50

2

90 -100

Dành cho nghiên
cứu triển khai RD
26

NHẬN CHÖNG NHẬN ĐẦU TƢ

PHÕNG SẠCH

THIẾT BỊ SX THỦY TINH THỂ
NHÂN TẠO

SA

ĐÀO TẠO TẠI MỸ

THIẾT BỊ SX CKPT

ĐÀO TẠO TẠI THỤY SỸ

SẢN PHẨM

Ƣu đãi KHCN của Công ty

Giai đoạn 1 : SX Thủy tinh thể
Đƣợc Bộ KHCN hỗ trợ thực hiện nghiên cứu,
đào tạo và chuyển giao công nghệ, đánh giá sinh
học trên động vật thực nghiệm.
 Giai đoạn 2: Sản xuất chỉ khâu phẫu thuật
Đƣợc Quỹ First tài trợ (Ngân hàng thế giới)/ Bộ
KHCN hỗ trợ cho thực hiện nghiên cứu, đào tạo
và chuyển giao công nghệ, đánh giá sinh học trên
động vật thực nghiệm, thử lâm sàng và xây dựng
chiến lƣợc truyền thông đƣa sản ra thị trƣờng


ƢU ĐÃI ĐỐI VỚI SXTBYT
CÔNG NGHỆ CAO

 Nằm trong DM tại QĐ Quyết định 66/2014/QĐ-TTG phê duyệt

danh mục công nghệ đƣợc ƣu tiên đầu tƣ phát triển và danh mục
sản phẩm công nghệ cao khuyến khích phát triển.
 Hỗ trợ lãi suất vay theo Quyết định 50/QĐ-UBND /2015 của
UBND TP HCM thực hiện Chƣơng trình kích cầu đầu tƣ của
Thành phố Hồ Chí Minh.
 Ƣu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp: Miễn thuế 4 năm giảm 50%
thuế trong 9 năm tiếp theo theo Nghị định 218/2013/ND-CP
hƣớng dẫn thi hành Luật thuế thu nhập DN.
 Miễn thuế nhập khẩu đối với hàng hóa nhập khẩu theo
NĐ134/2016/NĐ-CP qquy định chi tiết và biện pháp thi hành
luật thuế Xuất khẩu, thuế nhập khẩu
 Miễn, giảm tiền thuê đất theo QĐ số 5754/QĐ-UB chính sách
thu hút đầu tƣ vào khu CNC (1-1.5 USD/1m²/1năm)

KHÓ KHĂNCHUNG
Điều kiện sản
xuất TBYT

Thử nghiệm
lâm sàng

LƢU HÀNH SẢN
PHẨM NHÓM B,C,D

Kiểm
nghiệm sản
phẩm

Hệ thống
quản lý chất
lƣợng ISO
13485

Điều kiện sản xuất TBYT
Hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 13485
 Đảm bảo về cơ sở hạ tầng : đáp ứng yêu cầu về môi trƣờng
phòng sạch theo các yêu cầu.
- Đánh giá các yếu tố : nhiệt độ , áp suất, độ ẩm …vv
Yêu cầu nhiều phòng thử nghiệm không đáp ứng được


 Kiểm định thiết bị, thiết bị đo :
Phòng thử nghiệm không đáp ứng hoặc không có nơi làm
 Nguồn nhân lực KT TBYT : thiếu, đào tạo chưa đáp ứng
hoặc chưa phù hợp

Kiểm nghiệm sản phẩm

dựng TCCS cho sản phẩm: nhiều đơn vị chƣa quan tâm đến
hoặc chƣa có kinh nghiệm trong việc xây dựng và áp dụng TC
 Kiểm tra chất lượng sản phẩm đầu ra :
- Không có quy trình chuẩn ( trong nƣớc chƣa ai SX) – phải tự xây
dựng phòng thử nghiệm hoặc phối hợp với các trung tâm bên
ngoài xây dựng quy trình và đƣa mẫu kiểm thƣờng quy
- VD : Tiệt trùng bằng Etylen oxyt kiểm tra EO, ECH dƣ nhiều đơn
vị không làm vì không đủ ĐK hoặc không có cơ sở làm, hoặc kinh
phí cao .Ngoài ra còn kiểm tra độc tố, kiểm tra độ vô khuẩn …
 Xây

Thử lâm sàng
định về thử lâm sàng trang thiết bị y tế
(Ban hành kèm theo Quyết định số 36/2006/QĐ-BYT ngày 14-112006 của Bộ trưởng Bộ Y tế)
 HỘI ĐỒNG ĐẠO ĐỨC TRONG NGHIÊN CỨU Y SINH HỌC
Đánh giá vấn đề Đạo đức nghiên cứu đối với các hồ sơ nghiên cứu y
sinh học (đề cƣơng nghiên cứu, các báo cáo và tài liệu có liên quan)
đảm bảo tính pháp lý, khách quan, trung thực.
- Khó khăn: Qua hội đồng cơ sở, Hội đồng Quốc gia.
Khó khăn trong việc thực hiện Đánh giá sinh học trên động vật
thực nghiệm: Ai làm, làm ở đâu, đánh giá những tiêu chí nào… ?
 Quy

QLCL ISO 13485
• Thẩm định
• Giám sát
• Đánh giá
• Kinh phí tốn kém

• Đã xây dựng từ cũ –
khó cải tạo để đáp
ứng
• Xây dựng mới dễ
đáp ứng hơn

• Hiếm
• Không có cơ sở
Đào tạo

Cơ sở
vật chất

Duy trì
nguồn
lực

Nhân
lực

Đánh
giá
• Đánh giá nội bộ
(2 lần/năm)
• Đánh giá giám sát
(1 lần/ năm)
• Đánh giá chứng
nhận 3 năm/lần

SX VÀ TIÊU THỤ
Chính sách thuế
Còn nhiều bất cập

Đấu thầu chƣa
công bằng

Ngƣời sử
dụng
Sản xuất
trong nƣớc

THUẾ NGUYÊN LIỆU
Tên
hàng

Tên

HS code

Thuế nguyên
liệu
NK

Thuế sản phẩm
Bảo vệ MT

VAT

NK

VAT

Không chịu
thuế

Không chịu
thuế

5%

5%

IOL

Phôi TTT Phôi nhựa làm nguyên liệu sản xuất sản phẩm

39269099

12%

10%

Nắp lá Tyvek nguyên liệu dùng làm bao bì đựng
Tyvek Lid thiết bị y tế

56031300

12%

10%

Aluminum Nắp lá nhôm nguyên liệu dùng làm bao bì đựng
lid
thiết bị y tế

76169990

15%

10%

Túi Tyvek nguyên liệu dùng làm bao bì đựng thiết
Túi Tyvek bị y tế

39232119

12%

10%

Nắp khay , hộp bằng nhựa dùng đóng gói cấp 1
thủy tinh thể nhân tạo

39269099

12%

10%

Sợi Neosorb,Trisorb ( PGA, PGLA violet) chưa vô
trùng, dùng làm nguyên vật liệu sản xuất chỉ khâu
phẫu thuật, 1000m/cuộn, mới 100%

56075090

12%

10%

Cuộn film Cuộn film trong nguyên liệu dùng làm bao bì đựng
trong
thiết bị y tế

39201090

6%

10%

Cuộn giấy Cuộn giấy Tyvek nguyên liệu dùng làm bao bì đựng
Tyvek
thiết bị y tế

48109990

10%

10%

Cuộn lá nhôm nguyên liệu dùng làm bao bì đựng
thiết bị y tế

76072090

3%

10%

Thẻ giấy, dùng để quấn chỉ khâu

56075090

3%

10%

9018.32.00

0%

5%

Đồ nhựa

50000VND/
KGM

Chỉ khâu

Sợi chỉ

Cuộn lá
nhôm
Thẻ quấn
giấy
Kim

ĐẤU THẦU
Tại điều 5 của Nghị định số 63/2014/NĐ- CP ngày 26/6/2014 của
Chính phủ quy định Ƣu đãi đối với hàng hóa trong nƣớc thì sẽ cộng
thêm 7.5% giá dự thầu cho những mặt hàng tƣơng tự nhập khẩu.
Với tiêu chí này sản phẩm sx trong nƣớc đáng lý ra phải đƣợc giảm
trừ 7.5% trên giá chào thầu, sẽ đƣơc lợi thế hơn.
Tuy nhiên trong hồ sơ mời thầu của một số đơn vị không áp dụng
hình thức hưởng ưu đãi này mà lại còn gây khó khăn cho sản phẩm
trong nước :
- Trong hồ sơ mời thầu quy định về hệ số xuất xứ của hàng hóa sản
xuất tại Việt nam phải chịu hệ số xuất xứ hàng hóa nhân với 1.25.
-Hồ sơ mời thầu luôn ghi tên thương mại của sản phẩm nhằm chỉ
định mua sản phẩm của nhà sản xuất đó.

ƯU ĐÃI TRONG ĐẤU THẦU THUỐC
BẢNG TIÊU CHUẨN ĐÁNH GIÁ VỀ KỸ THUẬT
TT
I
1

Nội dung
Các tiêu chí đánh giá về chất lượng thuốc: 70 điểm
Mặt hàng thuốc tham dự thầu được sản xuất bởi cơ sở (1): 25 điểm
1.1.
Đạt tiêu chuẩn EU-GMP
a)

3

4

25

Không thuộc nƣớc tham gia ICH hoặc Australia, đƣợc Bộ Y tế Việt Nam 23
(Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận WHO-GMP.
c) Không thuộc nƣớc tham gia ICH hoặc Australia, chƣa đƣợc Bộ Y tế Việt
Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận WHO-GMP.
21
1.2.
Đạt tiêu chuẩn WHO-GMP
a) Đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận WHO- 24
GMP và đƣợc cơ quan có thẩm quyền của nƣớc tham gia ICH hoặc Australia
cấp phép lƣu hành.
b) Đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận WHO- 22
GMP và đƣợc nhƣợng quyền sản xuất từ cơ sở đạt tiêu chuẩn EU-GMP thuộc
nƣớc tham gia ICH hoặc Australia.
c) Đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận WHO- 21
GMP.
d) Không đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận 20
WHO-GMP.
1.3.
Thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dƣợc liệu sản xuất bởi cơ sở:
a) Đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 25
chuẩn WHO-GMP.
b) Chƣa đƣợc Bộ Y tế Việt Nam (Cục Quản lý Dƣợc) kiểm tra và cấp giấy 20
chứng nhận đạt tiêu chuẩn WHO-GMP.
Tình hình vi phạm chất lượng của mặt hàng thuốc dự thầu (2 ): 10 điểm
2.1.
Chƣa phát hiện vi phạm về chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây.
10
2.2.
Có thông báo vi phạm về chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây:
a) Vi phạm chất lƣợng ở Mức độ 3.
6
b) Vi phạm chất lƣợng ở Mức độ 2.
0
Tình hình vi phạm chất lượng của cơ sở sản xuất mặt hàng thuốc dự thầu (3 ): 10 điểm
3.1.
Không có thuốc vi phạm chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây.
10
3.2.
Có 01 mặt hàng vi phạm chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây.
9
3.3.
Có 02 mặt hàng vi phạm chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây.
6
3.4.
Có từ 03 mặt hàng trở lên vi phạm chất lƣợng trong vòng 1 năm gần đây.
0
(4)
Hạn dùng (Tuổi thọ) của thuốc
: 10 điểm
4.1.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu có tuổi thọ từ 3 năm trở lên.
10
b)

2

Thuộc nƣớc tham gia ICH hoặc Australia.

Mức điểm

ƯU ĐÃI TRONG ĐẤU THẦU THUỐC
4.1.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu có tuổi thọ từ 2 năm đến dƣới 3 năm.
9
4.2.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu có tuổi thọ dƣới 2 năm.
8
(5)
Tiêu chí đánh giá về nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất mặt hàng thuốc tham dự thầu
: 5 điểm
5.1.
Nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất tại các nƣớc tham gia ICH hoặc Australia.
5
5.2.
Nguyên liệu (hoạt chất) sản xuất tại các nƣớc khác không thuộc ICH hoặc Australia 4
đƣợc cấp chứng nhận CEP.
5.3.
Các trƣờng hợp khác.
3
Tiêu chí đánh giá về tương đương sinh học của thuốc, thuốc thuộc danh mục sản phẩm quốc gia,
thuốc được giải thưởng “Ngôi sao thuốc Việt” của Bộ Y tế(6) : 5 điểm
6.1.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu có tài liệu chứng minh tƣơng đƣơng sinh học do Bộ Y 5
tế công bố đối với thuốc phải thử tƣơng đƣơng sinh học hoặc thuốc biệt dƣợc gốc do
Bộ Y tế công bố
6.2.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu thuộc trƣờng hợp miễn báo cáo số liệu nghiên cứu 5
tƣơng đƣơng sinh học theo quy định hoặc thuốc biệt dƣợc gốc do Bộ Y tế công bố.
6.3.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu thuộc Danh mục sản phẩm quốc gia
5
6.4.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc giải thƣởng “Ngôi sao thuốc Việt” của Bộ Y tế
5
6.5.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu không có tài liệu chứng minh tƣơng đƣơng sinh học 3
do Bộ Y tế công bố.
Mặt hàng thuốc được sản xuất từ nguyên liệu kháng sinh sản xuất trong nước (*không đánh giá cho
thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu): 5 điểm
7.1.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất từ nguồn nguyên liệu kháng sinh sản 5
xuất trong nƣớc.
7.2.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất từ nguồn nguyên liệu không phải là 4
kháng sinh sản xuất trong nƣớc hoặc thuốc dự thầu không phải thuốc kháng sinh.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu là thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền), thuốc dược liệu (*Không
đánh giá cho thuốc hoá dược, vắc xin, sinh phẩm y tế): 5 điểm
8.1.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất từ dƣợc liệu có chứng nhận đạt GACP. 5
8.2.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất trên cơ sở nhiệm vụ khoa học và công 5
nghệ cấp quốc gia, cấp Bộ và cấp tỉnh
8.3.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất từ dƣợc liệu có nguồn gốc xuất xứ rõ 3
ràng.
8.4.
Mặt hàng thuốc tham dự thầu đƣợc sản xuất từ dƣợc liệu không chứng minh đƣợc 0
nguồn gốc xuất xứ rõ ràng.
Các tiêu chí đánh giá về đóng gói, bảo quản, giao hàng: 30 điểm
Mặt hàng thuốc được cung ứng bởi cơ sở: 5 điểm
9.1.
9.2.

Là doanh nghiệp sản xuất mặt hàng thuốc dự thầu.
Là doanh nghiệp nhập khẩu trực tiếp mặt hàng thuốc dự thầu.

5
4

Ngƣời sử dụng và nhà SX
 Ngưoi
-

sử dụng
Chuộng hang ngoại
Chưa có niềm tin vào hang

KIẾN NGHỊ
THUẾ
- Ƣu đãi thuế nhập khẩu nguyên liệu cho sản xuất bằng thuế nhập khẩu thành
phẩm. Đƣợc áp dụng các thủ tục hành chính thuế phù hợp.
 BỘ YTẾ/TC TCĐLCL
- Áp dụng các hàng rào kỹ thuật (yêu cầu cao về chất lƣợng, vệ sinh, an toàn, lao
động, môi trƣờng, xuất xứ...) đối với một hoặc một số mặt hàng mà mình có lợi
thế để hạn chế nhập khẩu, bảo vệ sản xuất hàng hóa
- Xây dựng cơ chế đấu thầu có ƣu đãi TBYT sx trong nƣớc nhƣ đối với Thuốc
 BỘ CÔNG THƢƠNG
- Có cơ chế chống bán phá giá
- Cần xây dựng cơ sở dữ liệu thông tin về thị trƣờng xuất khẩu, luật thƣơng mại
quốc tế, luật pháp liên quan đến bảo hộ mậu dịch của nƣớc ngoài... và phổ biến,
hƣớng dẫn cho các doanh nghiệp
- Tăng cƣờng kiểm soát chất lƣợng, xuất xứ, chống gian lận thƣơng mại và có chế
tài nghiêm khắc đối với các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu vi phạm
 CÁC DOANH NGHIỆP
- Đổi mới công nghệ, nâng cao năng suất chất lƣợng
- Cần nâng cao năng lực cạnh tranh thông qua các tiêu chí về kỹ thuật nhƣ áp
dụng hệ thống tiêu chuẩn chất lƣợng ISO 13485
- Cải tiến mẫu mã, cần thiết thực hiện sở hữu trí tuệ : Sáng chế, nhãn hiệu HH,
kiểu dáng CN…


TRÂN TRỌNG CÁM ƠN

