Mc tiêu ca án là phát trin ngành sn xut trang thit b y t (TTBYT) trong nc ng b, hin i, áp ng hi nhp
quc t, phù hp vi nng lc sn xut các mt hàng có th mnh và iu kin kinh t - xã hi ca t nc. Tp trung h tr sn
xut TTBYT trong nc trên mt s lnh vc u tiên gm sn xut, cung ng các TTBYT thit yu, TTBYT thông
dng và mt s TTBYT công ngh cao cho các tuyn y t, nht là y t c s.
ng thi, y mnh xã hi hóa, huy ng a dng các ngun lc trong xã hi phát trin ngành sn xut TTBYT trong
nc. Xây dng và áp dng hiu qu tiêu chun quc gia v TTBYT; thc hin chun hóa nng lc, hot ng ca các t
chc cung cp dch v kim nh, hiu chun, th nghim TTBYT. y mnh tuyên truyn, nâng cao nhn thc ca các
c quan qun lý và các t chc/c s y t trong vic mua sm, s dng TTBYT sn xut trong nc.
C th, mc tiêu n nm 2025, áp ng 60% nhu cu TTBYT phc hi chc nng (PHCN) và y hc c truyn
(YHCT); áp ng trên 80% nhu cu thit b tit trùng (dung tích nh, va và ln); áp ng 80% nhu cu vt t thông
dng và y c hc ng; áp ng 40% nhu cu vt liu cy ghép vào c th.
Bên cnh ó, áp ng 30% nhu cu thit b chn oán hình nh gm máy X-quang k thut s, máy siêu âm chn
oán, máy ni soi các loi (trên c s liên doanh sn xut vi nc ngoài); áp ng 40% nhu cu thit b phòng m,
gây mê hi sc nh máy th, máy gây mê, máy to ô xy cá nhân, thit b theo dõi bnh nhân, dao m các loi,
bàn m (trên c s liên doanh sn xut vi nc ngoài); áp ng 80% nhu cu kim nh và kim tra cht lng i vi
TTBYT trc, trong và sau lu hành ti các c s y t.
Liên doanh, liên kt vi nc ngoài, tip nhn công ngh mi, nhp khu linh kin ng b lp ráp TTBYT công ngh
cao trong nc; tng bc ch ng ni a hóa các chi tit, linh kin sn xut vào nm 2025; duy trì vic áp dng h
thng qun lý cht lng ISO13485:2016 ti tt c các c s sn xut TTBYT trong nc duy trì cht lng sn phm.
To môi trng thun li cho sn xut trong nc
B Y t ã xut mt s gii pháp ch yu nhm thc hin mc tiêu trên bao gm: Hoàn thin chính sách h tr sn xut
trong nc; tng cng phát trin h thng th nghim v TTBYT; nâng cao hiu qu công tác qun lý nhà nc; h tr
doanh nghip; tng cng hp tác quc t; y mnh công tác truyn thông.
C th, s xây dng, hoàn thin chính sách, pháp lut to môi trng thun li cho sn xut trong nc, thúc y thng
mi hóa các sn phm sn xut trong nc t kt qu nghiên cu, ch to, ng dng và phát trin sn xut trong nc. Xây
dng, ban hành quy nh v mua sm TTBYT phù hp vi trình s dng và nhu cu ca tng tuyn y t, giao quyn
t ch, t chu trách nhim v chng loi, cu hình, nc sn xut ca trang thit b cho ngi ng u các t chc s dng
TTBYT, u tiên TTBYT sn xut trong nc cng nh vic lp h s mi thu phi cn c vào danh mc máy móc, thit
b y t, nguyên liu và vt t y t trong nc sn xut c trên trang tin in t ca B Y t.
Xây dng, ban hành chính sách u ãi cho các doanh nghip trong nc sn xut TTBYT PHCN và YHCT,
tit trùng, thit b y t thông dng... nht là cho các các doanh nghip sn xut, lp ráp TTBYT công ngh cao
(nh CT, cng hng t, siêu âm chn oán, máy ni soi, máy chp mch, h thng thit b xét nghim, vt liu y t cy
ghép, thit b iu tr cng bc...).
Xây dng, ban hành danh mc các sn phm TTBYT công ngh cao sn xut trong nc cn có c ch, chính
sách u tiên h tr, h tr doanh nghip trong nc nng cao nng lc sn xut, cnh tranh và hi nhp quc t n nm
2025; rà soát, b sung Danh mc n nm 2030. Xây dng, ban hành tiêu chun quc gia v TTBYT, nhm
tng cng hiu qu công tác qun lý nhà nc v TTBYT; thc hin chun hóa nng lc, hot ng ca các t chc cung
cp dch v th nghim v TTBYT.
Bên cnh ó, s tng cng phát trin h thng th nghim v TTBYT bng cách: Xây dng, phát trin h thng th
nghim v TTBYT hin i, ng b, áp ng hi nhp quc t; duy trì h thng th nghim TTBYT, m bo chính xác và
tính liên kt chun ti chun quc t; bi dng, nâng cao chuyên môn nghip v th nghim v TTBYT trong và
ngoài nc cho các cán b nghip v ca các b ngành, a phng, các t chc cung cp dch v th nghim và
doanh nghip.
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