
           SỞ Y TẾ BÌNH ĐỊNH                     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐKKV BỒNG SƠN                        Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc 

 

       Số:        /BV-VTTTB       Hoài Nhơn, ngày      tháng 10 năm 2022       

   V/v hoàn trả trang thiết bị mượn 
của các Công ty trúng thầu hóa chất 

                  (Lần 3) 

        Kính gửi:   

- Công ty TNHH thiết bị Minh Tâm; 

- Công ty TNHH hệ thống chẩn đoán Xuân Hoài. 

 

Trước đây, Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn có hợp đồng mượn một số máy xét 

nghiệm của quý công ty để sử dụng khi các Công ty trúng thầu hóa chất. 

Bệnh viện đã có Công văn số 580/BV-VTTTB ngày 09 tháng 5 năm 2022 

thông báo đến quý công ty về việc không còn nhu cầu mượn máy và yêu cầu quý 

công ty đến thu hồi thiết bị đã cho mượn.  

Ngày 13 tháng 9 năm 2022 Bệnh viện gửi công văn số 1018/BV-VTTTB  

(lần 2) thông báo đến quý công ty đến thu hồi thiết bị đã cho mượn để lấy chỗ cho 

việc triển khai láp đặt thiết bị mua mới, hạn chót phải thu hồi là ngày 30 tháng 9 

năm 2022. 

Đến nay, quý công ty vẫn chưa đến thu hồi máy, để có chỗ cho việc triển 

khai thiết bị mua mới, bằng văn bản này Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn xin thông 

báo cho quý công ty đến thu hồi các thiết bị đã cho nượn (theo Phụ lục đính kèm). 

Hạn chót là ngày 15 tháng 11 năm 2022, qua thời hạn nói trên nếu công ty 

nào còn chưa thu hồi thiết bị thì Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn sẽ cho tháo dỡ và lưu 

tại kho thu hồi của Bệnh viện, mọi ảnh hưởng đến chất lượng của thiết bị Bệnh 

viện ĐKKV Bồng Sơn không chịu trách nhiệm. 

Bệnh viện trân trọng cám ơn sự hỗ trợ từ các công ty trong thời gian qua và 

đồng thời mong quý Công ty sớm có kế hoạch thu hồi thiết bị đúng thời hạn, tránh 

trường hợp không mong muốn xảy ra. 

Kính mong sự hợp tác của quý công ty.   

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Ban Giám Đốc; 

- Trang TTĐT BV;  

- Khoa Xét nghiệm; 

- Lưu: VT, VT-TTBYT. 

         

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Trần Quốc Việt 



 

PHỤ LỤC 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ MƯỢN 

(Kèm theo Công văn số       /BV-VTTTB ngày     /10/2022  

của Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn) 

 

STT 
TÊN  

THIẾT BỊ 
Model/ HSX 

NĂM 

SỬ 

DỤNG 

CÔNG TY CHO 

MƯỢN MÁY 

1 

Máy phân tích 

miễn dịch tự 

động 

Model: Access 2 

HSX: Beckman Coulte 
2019 

Công ty TNHH thiết 

bị Minh Tâm 

2 

Máy phân tích 

đông máu tự 

động 

Model: Ceveron Alpha 

HSX: Technoclone 

Herstellung von 

Diagnostica und 

Arzneimitteln GmbH 

2017 

Công ty TNHH hệ 

thống chẩn đoán 

Xuân Hoài 

3 
Máy xét nghiệm 

sinh hóa tự động 

Model: SAT 600 

HSX: AMS S.p.A 
2018 

4 
Máy xét nghiệm 

điện giải 

Model: EX-Ds 

HSX: Jokoh Co.,Ltd 
2019 

5 Máy đọc CPR.hs 
Model: I-Reader 

HSX: Jokoh Co.,Ltd 
2018 
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