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Số: 10036/BYT-TB-CT

Hà Nội, ngày 25 tháng 11 năm 2021
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V/v triển khai Nghị định số 98/2021/NĐ-CP
ngày 08/11/2021 của Chính phủ về quản lý
trang thiết bị y tế

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ ;
- Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Các Vụ, Cục, Tổng cục, Văn phòng, Thanh tra Bộ Y tế ;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ;
- Các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Bộ Y tế ;
- Các bệnh viện, cơ sở y tế trực thuộc Bộ, ngành ;
- Văn phòng đại diện các hãng, các công ty xuất khẩu, nhập
khẩu, sản xuất, kinh doanh trang thiết bị y tế
(Sau đây viết tắt là đơn vị)

Ngày 08 tháng 11 năm 2021, Chính phủ ban hành Nghị định số 98/2021/NĐCP về quản lý trang thiết bị y tế (sau đây viết tắt là Nghị định số 98/2021/NĐ-CP).
Nghị định số 98/2021/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2022, thay
thế cho các Nghị định số 36/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính
phủ về quản lý trang thiết bị y tế đã được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số
169/2018/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2018 và Nghị định số 03/2020/NĐ-CP
ngày 01 tháng 01 năm 2020.
Nội dung Nghị định đã được đăng tải công khai trên công thông tin điện tử
của Chính phủ và Hệ thống dịch vụ công trực tuyến quản lý trang thiết bị y tế
(https://dmec.moh.gov.vn/). Bộ Y tế trân trọng thông báo và đề nghị đơn vị nghiên
cứu và triển khai thực hiện các nội dung quy định tại Nghị định. Trong quá trình
thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ về Bộ Y tế (Vụ Trang thiết
bị và Công trình y tế) theo số điện thoại: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn
để phối hợp, xem xét giải quyết.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG

- Như trên;
- Bộ trưởng Bộ Y tế (để báo cáo);
- Các Đ/c Thứ trưởng Bộ Y tế;
- Lưu: VT, TB-CT.

Đỗ Xuân Tuyên

