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Số: 1802 /SYT-NVD 
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Thừa Thiên Huế, ngày 10 tháng 5 năm 2022 

                              

         Kính gửi:  

                          - Các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế; 

                          - UBND huyện, thị xã và thành phố. 

                                     (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Căn cứ Nghị định 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản 

lý trang thiết bị y tế. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế 

- Chỉ được mua trang thiết bị y tế loại B, C, D từ các cơ sở đã công bố đủ 

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

- Phải niêm yết công khai giá bán buôn, bán lẻ trang thiết bị y tế tại nơi giao 

dịch hoặc nơi bán trang thiết bị y tế và bán đúng theo giá đã niêm yết. 

- Không được mua bán trang thiết bị y tế khi chưa có giá kê khai và không 

được mua bán cao hơn giá kê khai trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế tại thời 

điểm mua bán. 

2. UBND huyện, thị xã và thành phố 

- Tăng cường kiểm tra việc kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn, kịp 

thời phát hiện xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 Vậy Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện./.  

 
 

Nơi nhận:                                                                                

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

  

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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