
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN  

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc              

Số:          /SYT- NVD Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2021 

V/v: Lập kế hoạch sử dụng thuốc lao 

đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2022-

2023 nguồn BHYT. 

 

  

Kính gửi:  

 - Bệnh viện Phổi; 

 - Các cơ sở khám chữa bệnh. 

                

Thực hiện công văn số 1106/BVPTƯ-CTCLQG ngày 14/5/2021 của Bệnh 

viện Phổi trung ương về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu cầu thuốc lao đấu 

thầu tập trung cấp quốc gia 2022-2023 nguồn BHYT (Có bản sao kèm theo). Để 

thực hiện việc lập kế hoạch sử dụng thuốc lao đấu thầu tập trung cấp quốc gia 

2022-2023 nguồn BHYT, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: 

-  Các cơ sở thực hiện lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc lao đấu thầu tập 

trung cấp quốc gia 2022-2023 nguồn BHYT theo mẫu 01 đính kèm theo Công văn 

số 1106/BVPTƯ-CTCLQG ngày 14/5/2021 của Bệnh viện Phổi trung ương. 

- Kế hoạch của các cơ sở gửi về Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên trước ngày 

08/6/2021. 

- Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc các cơ sở liên hệ về 

Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên để được hỗ trợ, giải đáp. 

2. Đối với Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên : 

- Giao Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên hướng dẫn và tổng hợp kế hoạch 

thuốc lao đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2022-2023 nguồn BHYT theo mẫu 02, 

03,04 đính kèm theo Công văn số 1106/BVPTƯ-CTCLQG ngày 14/5/2021 của 

Bệnh viện Phổi trung ương. 

 - Kế hoạch thuốc lao đấu thầu tập trung cấp quốc gia 2022-2023 nguồn 

BHYT của các cơ sở do Bệnh viện Phổi tỉnh Điện Biên tổng hợp gửi về Sở Y tế 

trước ngày 11/6/2021. 



Nhận được Văn bản, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc Bệnh viện Phổi tỉnh Điện 

Biên, Lãnh đạo các cơ sở khám chữa bệnh khẩn trương triển khai thực hiện tại đơn 

vị. Trong trường hợp các cơ sở không gửi kế hoạch thuốc lao đấu thầu tập trung 

cấp quốc gia 2022-2023 nguồn BHYT đúng thời hạn nêu trên thì coi như các cơ sở 

không có nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục thuốc chống lao hàng 1 đấu thầu 

tập trung cấp Quốc gia.  

 
Nơi nhận: 
   - Như trên; 

   - Website SYT; 

   - Lưu VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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