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Kính gửi: Sở Y tế Lạng Sơn. 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ngày 26/11/2013; Nghị định số 

63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ Quy định chi tiết thi hành một 

số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế quy 

định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công 

lập; 

Thực hiện các văn bản quy định về đấu thầu và thông tư số 14/2020/TT-

BYT, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2020, Sở Tài chính đề 

nghị Sở Y tế quan tâm phối hợp, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc nghiên cứu, triển 

khai thực hiện. Trong đó, lưu ý một số nội dung sau: 

 1. Tại chương II, Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y 

tế quy định Kế hoạch lựa chọn nhà thầu, trong đó điều 6 quy định: “Lập kế 

hoạch lựa chọn nhà thầu trang thiết bị y tế; Ngoài việc tuân thủ các quy định tại 
Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản 
hướng dẫn đấu thầu có liên quan, việc lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu phải tuân 

thủ thêm các quy định sau đây: 

 1. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu được lập hàng năm hoặc khi có nhu cầu tổ 
chức lựa chọn nhà thầu với các căn cứ sau đây: 
 a) Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế chuyên dùng: Việc lập dự 

toán mua sắm căn cứ vào nguồn kinh phí được giao và định mức trang thiết bị y 
tế chuyên dùng được phê duyệt theo quy định tại Thông tư số 08/2019/TT-BYT 

ngày 31 tháng 05 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn tiêu chuẩn, định 

mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng thuộc lĩnh vực y tế (sau đây gọi tắt 
là Thông tư số 08/2019/TT-BYT); 
 b) Đối với gói thầu mua trang thiết bị y tế khác: Việc lập dự toán mua 

sắm căn cứ vào nguồn kinh phí, thực tế mua, sử dụng trang thiết bị y tế của năm 
trước liền kề và dự kiến nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế trong năm để lập kế 

hoạch. 

 2. Tên gói thầu phải thể hiện được tính chất, nội dung và phạm vi công 
việc của gói thầu; phù hợp với nội dung nêu trong dự án, dự toán mua sắm. 
Trường hợp gói thầu nhiều phần riêng biệt, trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

cần nêu tên thể hiện nội dung cơ bản của từng phần”. 

2. Về Giá gói thầu được quy định tại điều 8, cần lưu ý:  

  UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ TÀI CHÍNH 
 

 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

   

Số:         /STC-HCSN   Lạng Sơn, ngày      tháng 9 năm 2020 
V/v đấu thầu trang thiết bị y tế tại 

các cơ sở y tế công lập. 
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“1. Giá gói thầu được xây dựng trên cơ sở tổng mức đầu tư hoặc dự toán 
đối với dự án, giá gói thầu là tổng giá trị của gói thầu được tính đúng, tính đủ 

toàn bộ chi phí để thực hiện gói thầu, kể cả chi phí dự phòng, phí, lệ phí và thuế. 
2. Trường hợp gói thầu chia làm nhiều phần thì ngoài việc ghi tổng giá trị 

của gói thầu, mỗi phần đều phải ghi rõ danh mục, số lượng, đơn vị, đơn giá và 
tổng giá trị của phần đó theo quy định tại Khoản 1 Điều này. 

3. Khi lập dự toán giá gói thầu, cơ sở y tế phải tham khảo giá trang thiết 

bị y tế trúng thầu trong vòng 12 tháng trước đã được đăng tải trên Cổng thông 
tin điện tử của cơ quan có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu và 
Bộ Y tế để làm cơ sở xây dựng đơn giá của từng trang thiết bị y tế, cụ thể như 

sau: 
a) Giá kế hoạch của trang thiết bị y tế không được cao hơn giá trúng 

thầu của trang thiết bị y tế đó đã thực hiện hoặc giá trúng thầu đã công bố. 

Trường hợp giá cao hơn phải giải trình, thuyết minh cụ thể; 

b) Đối với những trang thiết bị y tế chưa có giá trúng thầu được đăng tải, 
khi lập và xác định giá gói thầu trong kế hoạch lựa chọn nhà thầu cần căn cứ 

theo các tài liệu hướng dẫn của Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, Nghị định số 
63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đấu thầu có liên quan về xây dựng 
giá gói thầu bảo đảm phù hợp với giá trang thiết bị y tế đó trên thị trường tại 

thời điểm lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu”. 

 3. Hồ sơ phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện theo quy định tại 

điều 9, cụ thể: 

 “Ngoài việc tuân thủ các quy định tại Luật đấu thầu số 43/2013/QH13, 
Nghị định số 63/2014/NĐ-CP và các văn bản hướng dẫn đấu thầu có liên quan, 

hồ sơ đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tối thiểu gồm: 

 1. Văn bản trình duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu. 
 2. Các tài liệu, hồ sơ pháp lý liên quan. 
 3. Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kế hoạch lựa chọn nhà thầu, tình 

hình sử dụng trang thiết bị y tế của năm trước liền kề (nếu có) và giải trình tóm 

tắt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đang trình duyệt. 
 4. Các tài liệu làm căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp trang 

thiết bị y tế quy định tại khoản 1 Điều 6 Thông tư này. 
 5. Biên bản họp của Hội đồng khoa học của cơ sở y tế thống nhất các 
nội dung về kế hoạch, nhu cầu sử dụng, danh mục, số lượng, yêu cầu kỹ thuật và 

dự toán trang thiết bị y tế đề xuất đầu tư với sự tham dự đầy đủ các thành phần: 
đại diện của khoa, phòng chức năng liên quan, đại diện đơn vị chuyên môn sử 

dụng trang thiết bị y tế. 

 6. Các tài liệu được sử dụng để làm căn cứ xây dựng giá gói thầu trang 
thiết bị y tế quy định tại Điều 8 Thông tư này. 

Để có đủ cơ sở thẩm định và trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

đối với các gói thầu mua sắm trang thiết bị y tế tại các cơ sở y tế công lập, đề 

nghị Sở Y tế chỉ đạo thực hiện xây dựng đầy đủ hồ sơ trình phê duyệt lựa chọn 

nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ 

Y tế. 
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Sở Tài chính trân trọng đề nghị Sở Y tế quan tâm, phối hợp thực hiện./. 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng TC-KH các huyện, TP; 

- Lãnh đạo Sở; 

- CVP;  

- Phòng: TCHCSN, QLNS; QLG,CS&DN; 

- Lưu: VT. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       KT.GIÁM ĐỐC 

       PHÓ GIÁM ĐỐC 

        

 

 

 

 

      Vũ Hoàng Quý 
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