
SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM Y TẾ CÔ TÔ 
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số: 333/CV-TTYT Cô Tô, ngày 30 tháng 11 năm 2022 

Về việc đăng tải thông tin nhu cầu 
mua sắm trang thiết bị y tế. 

 

 

Kính gửi: Các tổ chức/cá nhân kinh doanh hàng hóa, trang thiết bị y tế. 

 

Thực hiện Thông tư số 14/2020/TT-BYT ngày 10/7/2020 của Bộ Y tế về việc “quy 
định một số nội dung trong đấu thầu trang thiết bị Y tế tại các cơ sở Y tế công lập” và 
Công văn số 5888/BYT-TB-CT ngày 29/10/2020 của Bộ Y tế “V/v hướng dẫn triển khai 
đấu thầu trang thiết bị y tế theo Thông tư số 14/2020/TT-BYT”; 

Căn cứ Quyết định số 2155/QĐ-SYT ngày 28/11/2022 của Sở Y tế Quảng Ninh về 
việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022 (Đợt 3- Kinh phí bổ sung cho 
trạm y tế xã phường thị trấn.  

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô có về nhu cầu mua sắm trang thiết bị y tế phục vụ công 
tác chuyên môn cụ thể như sau: 

STT Tên hàng hóa ĐVT Số lượng 

1 Máy đo đường huyết Cái 04 

2 Cân sức khoẻ co thước đo chiều cao Cái 03 

3 Tủ đựng thuốc và dụng cụ Cái 01 

4 Đèn hồng ngoại điều trị Cái 01 

5 Đèn khám đeo trán (đèn Clar) Cái 01 

6 Cân trẻ sơ sinh Cái 02 

7 Bộ bàn ghế phòng họp Bộ 01 

Đề nghị các tổ chức/cá nhân khả năng cung cấp các trang thiết bị nêu trên báo giá 
cung cấp các thông tin về hàng hóa và các tài liệu chứng minh thông số kỹ thuật, phân 
loại, phân nhóm của hàng hóa như theo phụ lục đính kèm (Giá báo là giá hàng hoá mới 
100%, đã bao gồm các loại thuế và các chi phí khác, giao hàng tại Trung tâm Y tế huyện 
Cô Tô):  

Đơn vị gửi báo giá bản scan kèm theo (bản word hoặc bản excel) và các tài liệu liên 
quan đến hàng hóa vào địa chỉ email: khnvtckt@gmail.com. 

Bản cứng báo giá và các tài liệu liên quan đơn vị gửi theo địa chỉ: 

- Địa chỉ nhận thông tin: Phòng kế hoạch - Nghiệp vụ và Tài chính – Kế toán  Trung 
tâm Y tế huyện Cô Tô tỉnh Quảng Ninh. 

+ Địa chỉ: Khu 1 – Thị Trấn Cô Tô - Huyện Cô Tô - Tỉnh Quảng Ninh. 



- Thời hạn cung cấp thông tin: Trước 16giờ00 phút, ngày 08/12/2022 

Trung tâm Y tế huyện Cô Tô trân trong thông báo! 
 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 
- Sở Y tế (đăng tải lên CTTĐT); 
- Bộ phận CNTT (đăng tải website TT); 
- Lưu VT, KHNV. 
 

 

 KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Giang 
 


