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Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

 - Các cơ sở khám chữa bệnh. 
        

Thực hiện công văn số 1790/BYT-AIDS ngày 18/3/2021 của Bộ Y tế về 

việc sử dụng thuốc ARV nguồn Chương trình Mục tiêu Y tế - dân số điều trị 

người nhiễm HIV năm 2021; 

Thực hiện công văn số 225/AIDS-ĐT ngày 02/4/2021 của Cục phòng 

chống HIV/AIDS về việc tiêu chuẩn sử dụng thuốc ARV nguồn NSNN và 

chuyển giao sử dụng thuốc ARV cho Quỹ BHYT chi trả;  

Sở Y tế triển khai và hướng dẫn các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở điều trị HIV/AIDS: 

- Khẩn trương sử dụng thuốc ARV nguồn Chương trình Mục tiêu Y tế - 

dân số giai đoạn 2016 - 2020 để tiếp tục điều trị miễn phí cho người nhiễm HIV 

trong năm 2021, bao gồm người đang sử dụng thuốc ARV do Quỹ Bảo hiểm y 

tế chi trả nhưng bị gián đoạn cung ứng thuốc, không để người nhiễm HIV bị 

ngừng điều trị vì thiếu thuốc. 

- Lập kế hoạch chuyển toàn bộ các cơ sở điều trị HIV/AIDS đang sử dụng 

thuốc ARV nguồn viện trợ sang sử dụng thuốc ARV từ nguồn quỹ BHYT chi trả 

từ năm 2022.  

- Khẩn trương kiện toàn cơ sở điều trị HIV/AIDS đối với các cơ sở đang 

nhận thuốc ARV do Quỹ toàn cầu viện trợ để đáp ứng các điều kiện khám bệnh, 

chữa bệnh BHYT cho người nhiễm HIV. 

- Thông báo cho người nhiễm HIV về tiêu chuẩn sử dụng thuốc ARV 

miễn phí từ nguồn NSNN theo quy định của Luật Phòng, chống HIV/AIDS sửa 

đổi và việc chuyển đổi sử dụng thuốc ARV miễn phí nguồn Dự án Quỹ toàn cầu 

sang sử dụng thuốc ARV do Quỹ BHYT chi trả. Tư vấn chuyển người nhiễm 

HIV ngoại tỉnh về điều trị thuốc ARV tại cơ sở khám chữa bệnh BHYT phù hợp 

với nơi đăng ký khám chữa bệnh BHYT và nơi người bệnh sinh sống để sử dụng 

thuốc ARV do Quỹ BHYT chi trả. 

2. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: 

- Sở Y tế giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật theo dõi tình hình sử dụng, 

tồn kho và số người nhiễm HIV đang sử dụng thuốc ARV do Quỹ Bảo hiểm y tế 
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chi trả được chuyển sang sử dụng thuốc ARV nguồn Chương trình Mục tiêu Y 

tế - dân số của các cơ sở điều trị HIV/AIDS năm 2021. 

- Tổ chức hướng dẫn, hỗ trợ cơ sở điều trị HIV/AIDS trên địa bàn tỉnh 

trong công tác quản lý sử dụng thuốc ARV. 

Sở Y tế đề nghị Thủ trưởng các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện và 

thường xuyên kiểm tra đôn đốc công tác quản lý sử dụng thuốc ARV theo đúng 

quy định tại cơ sở mình phụ trách./. 

 
   Nơi nhận:                                                
     - Như trên; 

     - Website Sở Y tế; 

     - Lưu VT, NVD. 
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