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Kính gửi: - Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện 7/5; 

- PKĐK Bình An - Công ty cổ phần Trí Tín Điện Biên; 

- PKĐK Thanh Hải  - Cty cổ phần đa khoa Thanh Hải Điện Biên. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ng y 11 th ng 7 năm 2019 c a Bộ Y tế 

quy định việc đấu thầu thuốc tại c c cơ sở y tế công lập;  

Căn cứ Thông tư số 58/2016/TT-BTC ng y 29/3/2016 c a Bộ T i chính quy 

định chi tiết việc việc sử dụng vốn nh  nước để mua sắm nhằm duy trì hoạt động 

thường xuyên c a cơ quan nh  nước, đơn vị thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã 

hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp; 

Thực hiện Quyết định số 1032/QĐ-UBND ng y 09/8/2016 c a UBND tỉnh Điện 

Biên về việc phân công đơn vị thực hiện mua thuốc, ho  chất, sinh phẩm chẩn đo n 

invitro, vật tư y tế theo phương thức tập trung v  bổ sung danh mục thuốc đấu thầu 

tập trung cấp địa phương trên địa b n tỉnh Điện Biên; 

Để triển khai công t c đấu thầu cung ứng thuốc, hóa chất, sinh phẩm chẩn đo n 

invitro, vật tư  y tế năm 2021-2022 đảm bảo kịp thời v  đ p ứng thời gian quy định; Đơn 

vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế yêu cầu c c cơ sở KCB thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với đấu thầu thuốc 

Căn cứ Thông tư số 09/2016/TT-BYT ng y 05/5/2016 c a Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được 

 p dụng hình thức đ m ph n gi ; Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 30/10/2018 c a 

Bộ Y tế ban hành danh mục v  tỷ lệ, điều kiện thanh to n đối với thuốc hóa dược, 

sinh phẩm, thuốc phóng xạ v  chất đ nh dấu thuộc phạm vi được hưởng c a người 

tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư số 03/2019/TT-BYT ngày 28/3/2019 ban hành 

danh mục thuốc sản xuất trong nước đ p ứng yêu cầu về điều trị, gi  thuốc v  khả 

năng cung cấp; Yêu cầu Th  trưởng đơn vị chỉ đạo Hội đồng thuốc & Điều trị xây 

dựng kế hoạch sử dụng thuốc năm 2021-2022 (nhu cầu lập cho 24 tháng phân chia 

theo từng quý) trình Sở Y tế tổng hợp kế hoạch lựa chọn nh  thầu theo quy định. 

C c đơn vị x c định nhu cầu sử dụng thuốc c a đơn vị mình dựa trên thực tế 

mua và sử dụng thuốc c a năm trước liền kề v  dự kiến nhu cầu sử dụng thuốc trong 02 

năm (năm 2021 - 2022), hợp đồng kh m chữa bệnh Bảo hiểm y tế, Quyết định giao 

dự to n chi KCB bảo hiểm y tế v  c c yếu tố khác có liên quan. Kế hoạch sử dụng 

thuốc năm 2021-2022 c a đơn vị gửi Sở Y tế kèm theo c c t i liệu sau:  
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- Cam kết sử dụng tối thiểu 80% số lượng c a từng thuốc (trừ thuốc cấp cứu, 

thuốc giải độc, thuốc hiếm, thuốc kiểm so t đặc biệt, dịch truyền), giải trình, thuyết 

minh cụ thể trường hợp cơ sở KCB có nhu cầu sử dụng thay đổi so với số lượng 

thuốc đã sử dụng c a năm trước liền kề; 

- B o c o sử dụng thuốc c a năm trước liền kề (năm 2019 từ ng y 01/01/2019 

đến ng y 31/12/2019); 

- Biên bản họp Hội đồng thuốc & điều trị;  

- Quyết định giao dự to n chi KCB bảo hiểm y tế; 

- Hợp đồng kh m chữa bệnh bảo hiểm y tế. 

Lưu ý:  

- Đơn vị mua thuốc tập trung sẽ không tổ chức đấu thầu gói thầu thuốc biệt dược 

gốc hoặc tương đương điều trị; 

- Khi lập danh mục, kế hoạch sử dụng thuốc c c đơn vị không đưa những thuốc 

có h m lượng, dạng b o chế, dạng phối hợp ít có cạnh tranh trong đấu thầu v  chi phí 

cao nếu đã có c c thuốc cùng hoạt chất với h m lượng, dạng b o chế, dạng phối hợp 

đảm bảo cạnh tranh trên thị trường. 

- Để thực hiện tốt đề  n “người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” Sở Y tế 

yêu cầu c c đơn vị cần tập trung ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước, đảm bảo 

thuốc sản xuất trong nước chiếm tỉ lệ khoảng 55% (đối với c c đơn vị tuyến tỉnh) và 

khoảng 75% (đối với c c đơn vị tuyến huyện).  

- Kế hoạch sử dụng thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền) chiếm tối đa l  30% 

kế hoạch sử dụng thuốc c a từng đơn vị. 

- Thời gian c c đơn vị gửi kế hoạch sử dụng thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất 

năm 2021-2022 về Sở Y tế trước ngày 03/7/2020.  

2. Đối với hóa chất, sinh phẩm chẩn đoán invitro, vật tư y tế  

- B o c o sử dụng hóa chất, sinh phẩm chẩn đo n invitro, vật tư y tế c a năm 

trước liền kề (năm 2019 từ ng y 01/01/2019 đến ng y 31/12/2019). 

- Kế hoạch sử dụng hóa chất, sinh phẩm chẩn đo n invitro, vật tư y tế c c đơn vị 

lập cho 24 tháng và gửi cùng kế hoạch đấu thầu mua thuốc nêu trên. 

Nhận được công văn n y Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế đề nghị các cơ sở 

tổ chức triển khai thực hiện. Trong qu  trình thực hiện có khó khăn vướng mắc b o 

c o về Đơn vị mua thuốc tập trung - Sở Y tế để kịp thời giải quyết./. 
 

Nơi nhận:                          
- Như trên;                                                  
- Website Sở Y tế; 
- Lưu: VT, ĐVMT. 

 

 
 TRƯỞNG ĐƠN VỊ 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

    Phạm Giang Nam 
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