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TỔNG KẾT CUỘC HỌP KÊ KHAI GIÁ, CÔNG KHAI GIÁ 

NGÀY 29.03.2022 CỦA BYT 

 

Kê khai giá được vận hành chính thức từ 1/4/2022 

1. Nguyên tắc quản lý giá 

-Kê khai: doanh nghiệp tự quyết định về giá, quản lý theo cơ chế thị trường, tôn trọng quyền tự 

định giá 

- Trước khi lưu hành cần công khai giá. Trong quá trình lưu hành trên thị trường nếu có sự thay 

đổi thì cập nhật lại 

2. Điều 45 nghị định 98 

1. Nội dung kê khai giá trang thiết bị y tế: 

a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; 

b) Nước sản xuất; 

c) Đơn vị tính; 

d) Giá vốn nhập khẩu đối với trang thiết bị y tế nhập khẩu hoặc chi phí sản xuất đối với trang thiết 

bị y tế sản xuất trong nước; 

đ) Lợi nhuận dự kiến; 

e) Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng kỹ thuật theo đơn 

vị tính; 

g) Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có); 

h) Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có); 

i) Chi phí đào tạo (nếu có); 

k) Các chi phí khác (nếu có); 

2. Nội dung công khai giá trang thiết bị y tế: 



 

 

a) Tên, chủng loại trang thiết bị y tế; 

b) Hãng, nước sản xuất; hãng, nước chủ sở hữu; 

c) Đơn vị tính; 

d) Giá bán tối đa của trang thiết bị y tế tương ứng với từng cấu hình, tính năng kỹ thuật theo đơn 

vị tính; 

đ) Giá linh kiện, phụ kiện (nếu có); 

e) Chi phí bảo hành, bảo dưỡng, bảo trì (nếu có); 

g) Chi phí đào tạo (nếu có); 

h) Các chi phí khác (nếu có); 

3. Giá trang thiết bị y tế được tính theo đồng tiền Việt Nam. 

4. Chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế chịu trách nhiệm: 

a) Thực hiện việc kê khai giá bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 1 Điều này và đăng 

tải thông tin trên cổng điện tử của Bộ Y tế trước khi đưa trang thiết bị y tế đầu tiên lưu hành trên 

thị trường Việt Nam; 

b) Cập nhật giá trang thiết bị y tế khi có thay đổi; 

c) Chỉ định nhà phân phối thực hiện các quy định tại điểm a và b Điều này đối với trường hợp quy 

định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Nghị định này. Trường hợp có nhiều nhà phân phối cùng thực 

hiện việc phân phối một mặt hàng, chủ sở hữu số lưu hành trang thiết bị y tế phải chỉ định một nhà 

phân phối thực hiện việc kê khai giá. Các nhà phân phối khác không phải thực hiện việc kê khai 

giá nhưng không được bán cao hơn giá do nhà phân phối được chỉ định kê khai; 

d) Thực hiện việc kê khai, giải trình các yếu tố cấu thành giá với cơ quan quản lý thuế hoặc khi cơ 

quan quản lý nhà nước có yêu cầu. 

5. Giá công khai trên cổng điện tử của Bộ Y tế bao gồm đầy đủ các thông tin quy định tại khoản 2 

Điều này. 

  Doanh nghiệp sẽ thực hiện kê khai giá trên cổng thông tin điện tử: 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/ 

Và BYT sẽ có kế hoạch thực hiện thanh tra kiểm tra 

2. Quy định về điều khoản phạt hành chính 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/


 

 

- Phạt tiền từ 10-15 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau: 

a) Không đăng tải thông tin về kê khai giá trên cổng thông tin của byt trước khi đưa trang tbyt đầu 

tiên lưu hành trên thị trường 

b) Kê khai giá không kèm theo đầy đủ các thành phần thông tin theo quy định của pháp luật 

c) không thực hiện việc cập nhật giá kê khai trang thiết bị y tế khi có thay đổi 

d) không thực hiện việc giải trình các yếu tố cấu thành giá khi có yêu cầu của cơ quan có thâm 

quyền 

đ) kê khai giá tbyt khi không phải là chủ sở hữu số lưu hành tbyt hoặc không phải là nhà phân phối 

được chủ sở hữu tbyt chỉ định kê khai  giá 

- phạt tiền từ 15-20 triệu đồng đối với một trong các hành vi sau đây: 

a) Không thực hiện việc kê khai giá tbyt trước khi lưu hành tại việt nam 

b) mua bán tbyt khi chưa có giá kê khai hoặc mua bán cao hơn giá  kê khai trên cổng thông tin 

điện tử của BYT tại thời điểm mua bán 

Quy trình kê khai giá: 

1. Đăng ký tài khoản => Tài khoản sẽ gửi qua mail đăng ký 

2. Đăng nhập 

3. Doanh nghiệp tiến hành kê khai theo 2 cách: 

- Nhập trực tiếp trên giao diện cổng điện tử 

- Import thông tin từ file excel, cho phép nhập nhiều trang tbyt cùng lúc 

4. Công khai giá 

- Doanh nghiệp xác nhận công khai giá tbyt từ bảng thông tin đã cập nhật 

- Doanh nghiệp xác thực thông tin công khai giá bằng mẫu form, ký và upload file đính kèm 

- Tbyt đã có mã kê khai và công khai lần đầu tiên sẽ không sửa đc (13 mục) 

- Thông tin công khai giá tbyt ( không bao gồm: giá vốn nhập, chi phí sx, lợi nhuận dự kiến) 

Note: 

- Khi doanh nghiệp tiến hành xác nhận công khai => hệ thống hiện thị trạng thái đã công 

khai 



 

 

- Có thể cập nhật lại giá bán… hoặc các thông tin khác khi có sự thay đổi => chọn thao tác 

cập nhật => khi đó hệ thống hiện thị ra thông tin kê khai lúc đầu => cập nhật các thông tin 

cần thay đổi 

- TH doanh nghiệp muốn thu hồi sản phẩm đã kê khai => vào quản lý TTBYT kê khai => 

nhập lý do thu hồi => nhấn thu hồi => hệ thống hiển thị trạng thái “Đã công khai (DN thu 

hồi) 

-  

 

TỔNG HỢP CÂU HỎI CUỘC HỌP 29.03.2022 VỀ KÊ KHAI GIÁ TTBYT 

1.  Xác định thời điểm tính cho hành vi bắt đầu mua sắm là thời điểm nào?  

- Byt ghi nhận, sẽ trao đổi với các cơ quan liên quan, tinh thần chung là chấp hành theo luật 

đầu thầu 

2. Khi nào ban hành danh mục TTBYT loại BCD mua bán như hàng hóa thông thường  

- Dự kiến ban hành trước 1/4/2022, chậm nhất 31/3/2022 

3. Bắt đầu từ 1/4/2022 doanh nghiệp không đươc mua bán khi chưa kê khai nhưng gói 

thầu trước khi nghị định 98 có hiệu lực đang được tiên hành và chưa kê khai thì sau ngày 

1/4 có được tiêp tục thực hiện không? 

- Phê duyệt nhưng chưa ký hợp đồng, chưa thực hiện hành vi mua bán thì thực hiện theo quy 

định NĐ 98 

- BYT sẽ làm rõ hơn với bộ tài chính và các cơ quan liên quan, hành vi mua bán là hành vi ký 

hđ, cắt ngang tại 1 thời điểm, đã ký hđ mua bán thì được tiến hành bình thường, còn chưa thì 

thực hiện theo quy định tại  NĐ 98 

4. Đối với điều 45 quy định không mua bán khi chưa có giá kê khai và công khai, điều 

khoản chuyển điều 76 chỉ quy định  hành vi của người sở hữu số lưu hành, không quy 

định về ng mua TTBYT, như vậy có thể hiểu là ng mua phải thực hiện kể từ khi NĐ 98 

có hiệu lực, dẫn đến tình trạng sở y tế không mua săm dc từ đầu năm, đè nghị bộ y tế có 

văn bản sớm cho vấn đề này 

-  BYT ghi nhận, bộ sẽ làm việc vs các cơ quan nhà nước liên quan 



 

 

5. Sự chênh lênh giữa các bên kê khai, cần có 1 rảng buộc để hạn chế sự chênh lệch giá 

giữa các bên, nếu không sẽ gây khó khăn cho các đơn vị mua sắm  

- Hệ thống chưa đi vào thực tế chưa tiếp cận được, sau này có thể rõ hơn, nhưng NĐ qđ rõ giá 

nào đi vs cấu hình đó, phần mềm đã gắn mã kê khai giá cụ thể,vì vậy khi ký hđ mua sắm, bên 

mua yêu cầu DN cung cấp đúng mã kê khai, trách nhiệm của dn kê khai là khi bán bao nhiêu 

loại cấu hình thì phải kê từng đó loại trên cổng thông tin 

- NĐ quy định chỉ cho phép chủ sở  slh hữu kê kê khai giá, trong trường hợp csh số lưu hành 

có  nhiều nhà phân phối, chỉ được ủy quyền cho 1 nhà phân phối 

- Giá trên cổng thông tin cũ là giá niêm yết, không phải giá kê khai, cơ quan mua sắm tham 

khảo cần cân nhắc kỹ 

6. Về kê khai lợi nhuận dự kiến, nhiều doanh nghiệp chỉ năm được lợi nhuận dự kiến khi 

bán cho nhà phân phối thứ nhất, nhà phân phối đó có thể bán cho tổng thầu, NPP thứ 2 

rồi vào bệnh viện, vậy lợi nhuận ở đây chỉ kê lợi nhuận của doanh nghiệp thôi đúng 

không? 

- Lợi nhuận dự kiến căn cứ TT25/2014.TT-BTC để xác định, tùy vào trường hợp cụ thể để kê 

khai, kê khai bán lẻ cho người tiêu dùng thì kê khai lợi nhuận chính, kê khai bán buôn thì ghi 

rõ là kê khai cho giá bán buôn, có thể cung cấp tài liệu chứng minh cho cơ quan nhà nước 

trong trường hợp cần thiết  

7. Trường khai phụ kiện và linh kiện, doanh nghiệp đề xuất có thể up file lên, nếu không 

có file thì với số lượng phụ kiện nhiều thì sẽ up như thế nào? 

- Kê khai có 2 phần, liên quan trực tiếp TBYT + thông tin linh kiện phụ kiệN, phụ kiện sẽ kê 

khai giá và thông tin  vào ô thông tin khác 

- BYT  tiếp thu y kiến đưa thêm nội dung file đính kèm 

8. Một số bênh viện đang tiến hành thủ tục mua sắm có hoạt động tiến hành thu thập các 

báo giá, bệnh viên yêu cầu các dn cung cấp đầy đủ các danh mục đầu giá theo NĐ 98, 

như vậy yêu cầu đó có phù hợp với NĐ 98 hay không? hay doanh nghiệp chỉ cần báo cáo 

với bộ y tế theo quy định tại Nghị định 98 là đúng quy định? 

- Theo Quy định của NĐ 98 thì chỉ yêu cầu dn kê khai thông tin  cho BYT và thực hiện công 

khai, tuy nhiên, đối với từng đơn vị có yêu cầu khác thì BYT không thể trả lời đúng hay sai 

được, là yêu riêng và là quy định của từng địa phương  



 

 

9. Văn bản 4885 BYT có xác định cổng công khai kết quả đấu thầu 

congkhaiketquadauthau.moh.gov.vn tuy nhiên bộ yêu cầu kê khai là 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/ vậy việc chủ đầu tư và SYT xác định cổng nào trong 

kế hoạch lựa chọn nhà thầu  

- Theo thông tư 14, congkhaiketquadauthau.moh.gov 

- Theo NĐ 98, từ 1/4/2022 khớp với kê khai giá trang mới  https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/ 

10. Kê khai vật tư tiêu hao, nhỏ lẻ, khối lượng lớn, sau khi kê khai xong , xuất pdf, trình 

đại diện DN ký, như vậy nếu có mấy nghìn sản phẩm, DN ký mấy nghìn file và up load 

lên hệ thống, muốn đề xuất làm sao có thể ký chung thay vì riêng 

- Kê khai đối với đặc thù là máy, vật tự, cây ghép, có nhiều mã, khi mua sắm sẽ chọn theo từng 

chủng loại, sẽ có văn bản hướng dấn cụ thể hơn, phần mềm đã có nội dung đó, nhiều mã,  sẽ 

kê khai đủ mã cho bộ dụng cụ, phần liên quan đến tính năng kỹ thuật mô tả cho các trường hợp 

sẽ tương ứng với mức giá của các trường hợp 

- Vấn đề in ra nhiều file, khi thực hiện kê khai giá có thể đình kèm nhiều TTBYT vào cùng 1 

bản khai để in ra trong 1 văn bản, ký có thẻ ký 1 hoặc nhiều trong 1 văn bản xuất ra  

11. Các đơn vị sở hữu số lưu hành, có nhiều đơn vị cùng kê khai 1 sản phẩm không? Kê 

khai giá dó cơ quan nào là cơ quan giám sát giá kê khai?  

- Chỉ chủ sở hữ số lưu hành là đơn vị kê khai giá  

- Cơ quản kiểm soát: Có sự phối hợp của nhiều chủ thể, byt tiếp nhận thông tin và thực hiện 

công khai, rà soát, đánh giá, hậu kiểm, về phía các đơn vị sử dụng phần mền có trường phản 

hồi thông tin, nếu đơn vị thấy doanh nghiẹp kê khi không đúng thì đơn vị có thẻ phản hồi trực 

tiếp trên công thông tin. BYT sẽ cố găng để giá kê khai trên công thông tin là giá thật  

12. SYT muốn mua sắm hệ thống TTBYT bao gồm các TTBYT vừa dc NK vừa được sản 

xuất trong nước, như vậy SYT có thể Kiểm tra TTBYT này được kê khai như thế nào 

không?  

- Đối với một hệ thống thiết bị, cái gì là ttbyt thì sẽ có mã riêng, chỉ tập chung cho giá ttbyt 

chính, phụ kiện sẽ đi theo ttbyt chính, khi dn kê khai sẽ kê khai ở phần thành phần và phụ kiện 

kèm theo ( nếu có)  

13. DN chưa có số lưu hành nào thì có thể kê khai giá được không? 

https://kekhaigiattbyt.moh.gov.vn/


 

 

- NĐ 98 điều khoản chuyển tiếp có quy định thêm người đứng tên trên gpnk được phép kê khai 

giá đến hết 2022 

 

14. Một hãng ủy quyền cho nhiều NPP tại việt nam, vậy làm cách nào để chọn ra 1 NPP 

kê khai giá cho ttbyt của hãng  

- Cứ là chủ sở hữu số lưu hành thì cần có trách nhiệm kê khai, từng ttbyt có mã kê khai giá cụ 

thể, phân biệt với nhau, khi thực hiện kê khai giá thì đơn vị nào sẽ gắn với mã kê khai đó, chủ 

sở hữu kê khai, không vi phạm quy định và cơ sở y tế có quyền chọn đơn vị co giá tốt hơn với 

cùng 1 mặt hàng 

   15. Hiệu lực của giá kê khai  

   - Dn tự chủ động phù hợp vs kê hoạch kinh doanh,có 3 loại thông tin 

     + DN quy định và kê khai giá có hiệu lực từ ngày bao nhiêu đến ngày bao nhiêu  

     +  Dn thấy thông tin kê khai sai, chủ động thu hồi, thông tin kê khai trước đó sẽ không thẻ xó 

và sẽ hiển thị tren hệ thống là  thông tin được thu hôi bởi doanh nghiệp 

    + BYT phát hiện giá kê khai của DN sai và thu hồi, thông tin kê khai trước đó sẽ không thẻ xó 

và sẽ hiển thị tren hệ thống là  thông tin đưoc bộ y tế thu hồi để đảm bảo tính nhất quán  

 

 

 


