
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /SYT-TT Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2022 

V/v hướng dẫn công bố đủ điều 

kiện mua bán và kiểm tra hoạt 

động kinh doanh trang thiết bị y tế, 

test kit xét nghiệm COVID-19 

 

 

Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố. 

 

Thời gian gần đây, do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức 

tạp, người dân có nhu cầu mua các loại vật tư, trang thiết bị y tế, test kít xét 

nghiệm COVID-19 để tự làm xét nghiệm tăng cao; do vậy có một số cá nhân 

thực hiện việc quảng cáo, kinh doanh các loại vật tư, thiết bị, test, kít xét 

nghiệm COVID-19 bằng nhiều hình thức gây khó khăn trong công tác quản lý, 

kiểm soát về hàng hóa và công tác phòng, chống dịch bệnh.  

Theo quy định tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của 

Chính phủ về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây viết là Nghị định số 

98/2021/NĐ-CP):   

- Tại Điều 42: Trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 46/2017/TT-

BYT ngày 15/12/2017 (sửa đổi tại Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 

09/12/2021) được mua, bán như các hàng hóa thông thường. Việc mua, bán 

trang thiết bị y tế này không phải đáp ứng điều kiện theo quy định tại Điều 40 

Nghị định số 98/2021/NĐ-CP và không phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều 

kiện mua bán theo quy định tại Điều 41 Nghị định số 98/2021/NĐ-CP nhưng 

vẫn phải đáp ứng các điều kiện về bảo quản, lưu giữ, vận chuyển theo quy định 

của chủ sở hữu trang thiết bị y tế. 

- Đối với trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D không thuộc danh mục 

trang thiết bị y tế do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành tại Thông tư số 46/2017/TT-

BYT ngày 15/12/2017 (sửa đổi tại Thông tư số 23/2021/TT-BYT ngày 

09/12/2021) thì phải thực hiện thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán. 

(Hồ sơ công bố và thủ tục công bố và hướng dẫn công bố tại Phụ lục 1 

kèm theo). 

Để thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh nói chung và quản lý 

đối với hoạt động quảng cáo, kinh doanh loại test, kít xét nghiệm COVID-19 

nói riêng; Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố 

phối hợp chỉ đạo các ngành chức năng và bộ phận y tế thực hiện tuyên truyền, 

chấn chỉnh, hướng dẫn các cơ sở làm hồ sơ thủ tục công bố đủ điều kiện mua 

bán trang thiết bị y tế theo quy định để quản lý, theo dõi; đồng thời tiến hành 
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kiểm tra việc thực hiện kinh doanh mặt hàng này trên địa bàn và xử lý nghiêm 

các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ 

với Ds. Vũ Thị Thu Phương, Chuyên viên Sở Y tế (số điện thoại 0362875007) 

hoặc Thanh tra Sở Y tế (0205.3812113) để cùng phối hợp thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng KHTC, Nghiệp vụ Y- Dược; 

- TTYT các huyện, TP; 

- Lưu: VT, TTr (LBT). 

- Cồng Thông tin điện tử Sở Y tế. 
 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 

 

Nguyễn Ngọc Tùng 
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Phụ lục 1 

Hồ sơ công bố và thủ tục công bố và hướng dẫn công bố đủ điều kiện mua 

bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

(Kèm theo Công văn số:       /SYT-TT ngày    /02/2022 của Sở Y tế) 

 

1. Điều kiện của cơ sở mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

a) Có ít nhất 01 nhân viên kỹ thuật có trình độ cao đẳng chuyên ngành 

kỹ thuật, chuyên ngành y, dược, hóa học, sinh học hoặc cao đẳng kỹ thuật trang 

thiết bị y tế trở lên hoặc có trình độ cao đẳng trở lên mà chuyên ngành được 

đào tạo phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán. 

b) Có kho bảo quản và phương tiện vận chuyển đáp ứng các điều kiện tối 

thiểu sau đây: 

- Kho bảo quản: 

+ Có diện tích phù hợp với chủng loại và số lượng trang thiết bị y tế 

được bảo quản, 

+ Bảo đảm thoáng, khô ráo, sạch sẽ, không gần các nguồn gây ô nhiễm, 

+ Đáp ứng yêu cầu bảo quản khác của trang thiết bị y tế theo hướng dẫn 

sử dụng. 

- Phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế từ cơ sở mua bán đến nơi 

giao hàng phù hợp với loại trang thiết bị y tế mà cơ sở mua bán. 

+ Trường hợp không có kho hoặc phương tiện bảo quản trang thiết bị y 

tế phải có hợp đồng với cơ sở đủ năng lực để bảo quản và vận chuyển trang 

thiết bị y tế. 

c) Đối với cơ sở mua bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền 

chất: 

- Người phụ trách chuyên môn phải có trình độ đại học chuyên ngành 

trang thiết bị y tế, y, dược, hóa dược hoặc sinh học. 

- Có kho bảo quản đáp ứng quy định tại Điều 7 Nghị định số 

80/2001/NĐ-CP ngày 05 tháng 11 năm 2001 của Chính phủ hướng dẫn việc 

kiểm soát các hoạt động liên quan đến ma túy ở trong nước. 

- Có hệ thống theo dõi quản lý quá trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết 

bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất. 

2. Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế được lập 

thành 01 bộ gồm các giấy tờ sau: 

a) Văn bản công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế; 

b) Bản kê khai nhân sự; 

c) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, phương tiện vận chuyển trang 

thiết bị y tế đáp ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 2 Điều 40 Nghị định 
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số 98/2021/NĐ-CP. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ 

điều kiện mua bán; 

d) Các giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá 

trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất đáp 

ứng các yêu cầu theo quy định tại khoản 3 Điều 40 Nghị định số 98/2021/NĐ-

CP. Các giấy tờ này phải được xác nhận bởi cơ sở công bố đủ điều kiện mua 

bán trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy và tiền chất. 

(mẫu giấy tờ kèm theo tại Phụ lục 2). 

3. Thủ tục công bố đủ điều kiện mua bán: 

a) Trước khi thực hiện mua bán trang thiết bị y tế cơ sở mua bán trang 

thiết bị y tế có trách nhiệm nộp hồ sơ công bố về Sở Y tế nơi đặt địa điểm mua 

bán. 

b) Khi nhận hồ sơ (bao gồm cả giấy tờ xác nhận đã nộp phí theo quy 

định của Bộ Tài chính), Sở Y tế trên địa bàn đặt trụ sở cơ sở mua bán trang 

thiết bị y tế đăng tải công khai trên cổng thông tin điện tử về quản lý trang thiết 

bị y tế các thông tin và hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế. 

c) Trong quá trình hoạt động cơ sở mua bán có trách nhiệm lập văn bản 

thông báo sự thay đổi kèm theo các tài liệu liên quan đến thay đổi và cập nhật 

các tài liệu đó vào hồ sơ công bố đã công khai trên cổng thông tin điện tử về 

quản lý trang thiết bị y tế trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày có sự 

thay đổi các thông tin trong hồ sơ công bố. 

4. Hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến trên Hệ thống dịch vụ công trực 

tuyến Quản lý trang thiết bị y tế của Bộ Y tế. 

 Lưu ý: Trước khi chuẩn bị hồ sơ trực tuyến:  

 Cơ sở chuẩn bị hồ sơ bản cứng, scan chuyển thành văn bản điện tử với 

định dạng “pdf” để đính kèm lên hệ thống tại Bước tiếp theo. 

 Nộp phí tại ngân hàng với mức phí theo quy định tại Thông báo số 

08/TB-SYT ngày 07/01/2022 của Sở Y tế về việc áp dụng mức thu phí giải 

quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Y tế từ 01/01/2022 

đến 30/6/2022. Sau khi nộp phí, cơ sở chụp lại Giấy nộp tiền và chuyển sang 

dạng điện tử với định dạng “pdf” để đính kèm lên hệ thống tại bước nộp phí. 

 Thông tin chuyển khoản: 

 Chủ tài khoản: Sở Y tế Lạng Sơn 

 STK: 3511.0.1063254.00000 

 Số tiền: 2.100.000 đồng 

 Nội dung chuyển khoản:  

 [Tên cơ sở] nộp phí công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế 

nhóm B, C, D. 
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Các bước công bố hồ sơ trên hệ thống dịch vụ công như sau: 

Bước 1: 

- Cơ sở truy cập vào đường địa chỉ: https://dmec.moh.gov.vn/ 

Chọn đăng ký, chọn mục “Doanh nghiệp/Tổ chức/Hợp tác xã/Hộ kinh 

doanh” để lập tài khoản. Hệ thống sẽ gửi tên đăng nhập và mật khẩu vào địa 

chỉ email đã đăng ký.  

 

Bước 2: Sử dụng tài khoản và mật khẩu đã được gửi tại địa chỉ Email để 

đăng nhập vào hệ thống. Cập nhật mật khẩu mới theo yêu cầu. 

Bước 3: Chuẩn bị và nộp hồ sơ 

- Chọn tab “Dịch vụ công” 

 

 
 

- Chọn “Nhóm thủ tục công bố”. 

 

https://dmec.moh.gov.vn/
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- Chọn “công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế loại B, C, D” 
 

 

  

 - Chọn “Chuẩn bị hồ sơ trực tuyến”: Nhập thông tin văn bản công bố. 
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 + Đính kèm tài liệu lên hệ thống, sau khi đính đủ tài liệu có dấu “*” 

chọn bước tiếp theo. 

 

 
 

   

 + Nộp phí: Chọn “Nộp phí và gửi hồ sơ”.  
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 + Đính kèm Giấy nộp tiền lên hệ thống rồi chọn “Nộp phí”. 

  

 Sau khi cơ sở nhấn nộp phí là hoàn thành thủ tục công bố.  

 Hồ sơ sẽ được chuyển đến Sở Y tế Lạng Sơn. Cán bộ tài vụ xác nhận 

nộp phí, hồ sơ sẽ được chuyển sang hồ sơ đã công bố. 

 Cơ sở có thể xem hồ sơ đã công bố tại tab “Quản lý hồ sơ”. Phiếu tiếp 

nhận hồ sơ của Sở Y tế tại “Thông tin hồ sơ đã công bố”.

 
 Trong quá trình thực hiện có khó khăn vướng mắc có thể gọi số điện 

thoại hỗ trợ kỹ thuật của hệ thống dịch vụ công điện tử để được hỗ trợ. 

 Line 1: 0363933628; Line 2: 0776700775 

 Email : hotrokythuat.dmec@moh.gov.vn 

mailto:hotrokythuat.dmec@moh.gov.vn
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Phụ lục 2 

Mẫu văn bản theo quy định tại Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 

16/11/2021 của Bộ Y tế 

(ban hành kèm theo Công văn số:       /SYT-TT ngày     /02/2022 của Sở Y tế) 

 

Bao gồm: 

1. Văn bản công bố 

2. Bản kê khai nhân sự 

(hồ sơ về bảo quản và phương tiện vận chuyển không có mẫu quy định, cơ sở 

tự xây dựng căn cứ trên tình hình thực tế của cơ sở) 

 

Mẫu số 04 

TÊN CƠ SỞ 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: ............. ..........1.........., ngày .... tháng ..... năm 20... 

  

VĂN BẢN CÔNG BỐ 

Đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế thuộc loại B, C, D 

Kính gửi: .............2................... 

1. Tên cơ sở: ........................................................................................................  

Mã số thuế: ……………………………………………………………...............  

Địa chỉ:…..3…………………………………………………………...................  

Văn phòng giao dịch (nếu có): ……………………………………...…….......... 

2. Người đại diện hợp pháp của cơ sở: 

Họ và tên: …………………………………………………………................... 

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……… nơi cấp: ………...…  

Điện thoại cố định: ................................Điện thoại di động: …………….......... 

3. Cán bộ kỹ thuật của cơ sở mua bán4: 

Họ và tên: ……………………………………………………………................  

Số CMND/Định danh/Hộ chiếu: ……. ngày cấp: ……… nơi cấp: ………....…  
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Trình độ chuyên môn: ……………………………………………………......... 

4. Danh mục trang thiết bị y tế do cơ sở thực hiện mua bán: 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

............................................................................................................................... 

  

Công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế 

Hồ sơ kèm theo gồm: 

1. Bản kê khai nhân sự □ 

2. Hồ sơ về kho tàng bảo quản trang thiết bị y tế □ 

3. Hồ sơ về phương tiện vận chuyển trang thiết bị y tế □ 

4. 

Giấy tờ chứng minh kho bảo quản, hệ thống theo dõi quản lý quá 

trình xuất, nhập, tồn kho trang thiết bị y tế có chứa chất ma túy, 

tiền chất 

□ 

Cơ sở công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế cam kết: 

1. Nội dung thông tin công bố là chính xác, hợp pháp và theo đúng quy định. 

Nếu có sự giả mạo, không đúng sự thật cơ sở xin chịu hoàn toàn trách nhiệm 

và sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

2. Bảo đảm chất lượng và lưu hành trang thiết bị y tế theo đúng quy định của 

pháp luật. 

3. Cập nhật các thay đổi liên quan đến hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán 

theo quy định. 

  

  Người đại diện hợp pháp của cơ sở  

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số 

___________________ 

1 Địa danh 
2 Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi cơ sở đặt trụ sở 
3 Ghi theo địa chỉ trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 
4 Kê khai cụ thể theo số người hiện có 
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MẪU BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ 

(Kèm theo Thông tư số 19/2021/TT-BYT ngày 16 tháng 11 năm 2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế) 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

…....1....., ngày.......tháng.......năm 20..... 

BẢN KÊ KHAI NHÂN SỰ 

Tên cơ sở: ............................................................................................................ 

Địa chỉ: ................................................................................................................ 

TT 
Họ và 

tên 

Chức 

vụ 

Trình 

độ 

chuyên 

môn 

Quá trình công tác 

trong lĩnh vực trang 

thiết bị y tế 

Quá trình đào tạo 

Đơn 

vị 

công 

tác 

Thời 

gian 

công 

tác 

Vị trí 

đảm 

nhiệm 

Công 

việc 

chính 

được 

giao 

Tên 

cơ 

sở 

đào 

tạo 

Chuyên 

ngành 

đào tạo 

Văn 

bằng 

chứng 

chỉ, 

trình 

độ 

Hình 

thức 

đào 

tạo 

Thời 

gian 

đào 

tạo 

1                         

2                         

3                         

  

  Người đại diện hợp pháp của cơ sở  

(Ký tên, ghi họ tên đầy đủ, chức danh)  

Xác nhận bằng dấu hoặc chữ ký số 

___________________ 

 1 Địa danh. 
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