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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 6143 /SYT-KHNVTC

Ninh Thuận, ngày 31 tháng 12 năm 2020

V/v hướng dẫn xây dựng danh
mục thuốc đấu thầu tập trung
cấp địa phương năm 2021.

Kính gửi:
- Các đơn vị trực thuộc Sở;
- Bệnh viện Giao thông vận tải;
- Bệnh viện Sài Gòn- Phan Rang;
- Bệnh xá Công an tỉnh;
- Trung tâm Y tế Quân dân y.
Để công tác đấu thầu thuốc tập trung cấp địa phương năm 2021 kịp tiến
độ, Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị xây dựng danh mục thuốc đấu thầu tập trung
cấp địa phương như sau:
1. Các đơn vị căn cứ mô hình bệnh tật tại đơn vị tổ chức rà soát, bổ sung
lập danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm 2021 để phục nhu cầu sử dụng khám
chữa bệnh tại đơn vị. Hội đồng thuốc và điều trị xem xét quyết định tên thuốc cụ
thể và chịu trách nhiệm về tính khả thi: đảm bảo đầy đủ chủng loại, có đủ nồng
độ/hàm lượng và dạng bào chế phù hợp cho các đối tượng bệnh đặc biệt như trẻ
em, trẻ sơ sinh, phụ nữ có thai, phụ nữ cho con bú, người già yếu, người suy
gan, thận…đáp ứng nhu cầu khám và điều trị bệnh tại đơn vị, không để xảy ra
tình trạng thiếu thuốc. Thủ trưởng đơn vị chịu trách nhiệm về nhu cầu đề xuất
danh mục thuốc của đơn vị mình.
2. Tiêu chí xây dựng Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương:
- Thuốc thuộc các danh mục do Bộ Y tế ban hành bao gồm: Danh mục
thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc
phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc cổ truyền, thuốc
dược liệu thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo hiểm y tế; Danh mục thuốc thiết
yếu của Việt Nam;
- Thuốc trong các danh mục là thuốc hóa dược, vắc xin, sinh phẩm, thuốc
phóng xạ và chất đánh dấu, thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền được cấp phép lưu
hành hợp pháp tại Việt Nam, trừ thuốc quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều
70 Luật dược;
3. Trường hợp có nhu cầu bổ sung các thuốc ngoài danh mục gửi kèm
công văn này, đơn vị giải trình sự cần thiết phải sử dụng, thuốc bổ sung cần phải
điền đầy đủ các thông tin vào phần dành cho đơn vị bổ sung (Font chữ Time
newroman; cỡ 12). Các thuốc bổ sung phải đảm bảo chính xác tên hoạt chất,

phân nhóm kỹ thuật, nồng độ/hàm lượng, dạng bào chế, đường dùng, đơn vị
tính, số đăng ký, đơn giá và kèm các tài liệu để chứng minh sau đây:
+ Giấy phép lưu hành sản phẩm;
+ Bản in giá kê khai/kê khai lại có trên website của Cục Quản lý dược;
+ Nếu không có giá trúng thầu được đăng tải trên website của Cục QLD
thì gửi kèm theo 03 báo giá tham khảo cho mỗi sản phẩm đề nghị bổ sung theo
mẫu quy định của Sở Y tế đã gửi các đơn vị năm trước (02 bộ gốc).
4. Các thuốc có nhu cầu bổ sung vào danh mục không được có trong các
danh mục sau: Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia (bao gồm danh
mục thuốc tại Quyết định số 2710/QĐ-BYT) và danh mục thuốc đàm phán giá
theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế, thuốc thuộc
danh mục đấu thầu tập trung của Bảo hiểm xã hội Việt Nam. Tuy nhiên ngày
09/12/2020, Trung tâm mua sắm thuốc tập trung cấp Quốc gia ban hành Công
văn số 610/TTMS-NVD về việc tổ chức mua sắm các thuốc thuộc Danh mục áp
dụng hình thức Đàm phán giá tại Thông tư 15/2020/TT-BYT; Công văn số
672/TTMS-NVD ngày 23/12/2020 về việc hướng dẫn xây dựng, tổng hợp nhu
cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia 2021. Các đơn vị căn cứ nội dung hai
Công văn nêu trên của Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia để đề xuất
danh mục khung thuốc đấu thầu tập trung tại Sở Y tế năm 2021 đúng theo quy
định. (Những thuốc trong danh mục thuốc đấu thầu tập trung Sở Y tế gửi các
đơn vị có bôi màu đỏ là thuốc thuộc danh mục đấu thầu TTQG và ĐPG).
5. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021, Sở Y tế
lấy trên nền tảng danh mục trúng thầu năm 2020 sử dụng cho nhiều tuyến, do
vậy, các thuốc bổ sung vào danh mục phải đảm bảo đúng tuyến chuyên môn kỹ
thuật của từng đơn vị, đúng đường dùng quy định tại Quyết định 7603/QĐ-BYT
và 4905/QĐ-BYT của Bộ Y tế.
6. Đối với danh mục sử dụng tại Trạm Y tế: Sở Y tế yêu cầu các Trung
tâm y tế huyện lưu ý tiếp tục triển khai cho các Trạm Y tế biết về Gói dịch vụ y
tế cơ sở được Bộ Y tế ban hành tại Thông tư 39/2017/TT-BYT ngày 08/10/2017
trong đó có Phụ lục II-Danh mục thuốc được thanh toán Bảo hiểm y tế dùng tại
Trạm Y tế và các thuốc thuộc Thông tư số 30/2018/TT-BYT của Bộ Y tế về ban
hành và hướng dẫn thực hiện danh mục thuốc hóa dược; Thông tư số
05/2015/TT-BYT 17/03/2015 của Bộ Y tế về ban hành danh mục thuốc đông y,
thuốc từ dược liệu thuộc phạm vi được hưởng của người có thẻ Bảo hiểm y tế.
Để mở rộng danh mục thuốc sử dụng tại Trạm Y tế, lưu ý lựa chọn thuốc điều trị
cao huyết áp, đái tháo đường vv... thường được Bệnh viện đa khoa tỉnh, phòng
khám Trung tâm y tế huyện kê đơn để có thể điều trị tiếp tục các bệnh nhân từ
tuyến trên chuyển xuống.
7. Đối với các đơn vị có nhu cầu sử dụng thuốc vượt tuyến kỹ thuật, căn
cứ vào quyết định phê duyệt của Sở Y tế để bổ sung vào danh mục để có thuốc

sử dụng. Khi gửi nhu cầu các thuốc này cần kèm theo Quyết định phê duyệt
danh mục kỹ thuật của Sở Y tế.
8. Tổng hợp nhu cầu danh mục thuốc đấu thầu tập trung
Nhu cầu danh mục thuốc đấu thầu các đơn vị gửi về Sở Y tế tổng hợp
trình Hội đồng họp để xem xét, thống nhất những mặt hàng cần thiết loại bỏ hay
bổ sung vào danh mục; Trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt danh mục đấu
thầu tập trung cấp địa phương năm 2021; trên cơ sở đó Sở Y tế xây dựng đơn
giá kế hoạch (căn cứ giá trúng thầu năm 2020 của Sở Y tế Ninh Thuận và giá
trúng thầu được đăng tải trên website Cục QLD), gửi về đơn vị lấy số lượng
theo nhu cầu sử dụng của đơn vị. Lý do thực hiện như vậy nhằm tránh trường
hợp sau khi đơn vị gửi nhu cầu lên gồm danh mục thuốc và có số lượng, Tổ
chuyên gia tổng hợp rà soát số lượng, xây dựng đơn giá khi đó có sự thay đổi về
giá dẫn đến vượt kinh phí dự toán của đơn vị, chuyển trả lại đơn vị mất nhiều
thời gian và nhiều đơn vị phải hạ lượng dẫn đến sau khi có kết quả trúng thầu
đơn vị còn dư kinh phí nhưng số lượng sử dụng ít. Do đó Sở Y tế đưa ra phương
án này để hạn chế chuyển trả đơn vị nhiều lần mất thời gian. Sau khi hoàn chỉnh
thống nhất danh mục khung, được Sở Y tế trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt
danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021, Sở Y tế sẽ gửi danh
mục này về các đơn vị để điền số lượng vào thuốc có nhu cầu sử dụng (đảm bảo
sử dụng 80%) và vừa đảm bảo kinh phí dự toán giao đơn vị.
9. Hồ sơ và qui định thời gian gửi Danh mục.
- Thời gian gửi danh mục: chậm nhất đến hết ngày 15/01/2021.
- Hồ sơ gửi nhu cầu:
+ Công văn đề xuất nhu cầu danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm
2021. (Nếu thống nhất danh mục thuốc Sở Y tế gửi, đơn vị chỉ cần ghi thống
nhất và chỉ gửi lại Sở Y tế Danh mục những thuốc cần bổ sung ngoài danh mục)
+ Danh mục bằng bản giấy (Theo mẫu danh mục đính kèm) và file mềm là
file đơn vị đã nhập số liệu theo hướng dẫn nêu trên gửi về địa chỉ email:
(dauthauthuocsytninhthuan@gmail.com);
Lưu ý: + Không chỉnh sửa các thông tin tại danh mục thuốc đấu thầu tập trung
năm 2021, nếu đơn vị rà soát thấy có nhu cầu bổ sung thêm những mặt hàng
thuốc ngoài Danh mục thì điền vào phần bổ sung và ghi đầy đủ thông tin theo
danh mục có sẵn)
+ Sở Y tế xây dựng Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc năm
2021 thời gian thực hiện hợp đồng dự kiến 18 tháng nhằm đảm bảo kết thúc hợp
đồng, báo cáo tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu thầu, cung
ứng thuốc trong kỳ trước theo quy định tại Khoản 4 Điều 5 Thông tư
15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019.

Yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện đúng quy định trên, trường hợp
chưa rõ liên hệ Ds Trịnh Ngọc Hùng (SĐT 0259. 3820951 - 0362771929) Phòng Kế hoạch Nghiệp Vụ Tài chính, tránh trường hợp điền thông tin không
đúng, ảnh hưởng tiến độ tổng hợp danh mục thuốc đấu thầu tập trung của Sở Y
tế./.
(Gửi kèm theo danh mục thuốc đấu thầu tập trung năm 2021)
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, N.Hùng.
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Lê Vũ Chương

