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  Kính gửi:  Các cơ sở y tế trong tỉnh 

 

 

Thực hiện Công văn số 2206/BYT-BH ngày 29/4/2022 của Bộ Y tế về việc 

đôn đốc mua sắm, đấu thầu thuốc, VTYT đáp ứng việc KBCB BHYT, Sở Y tế 
hướng dẫn các cơ sở y tế trong tỉnh thực hiện như sau:  

1. Nghiên cứu, tổ chức triển khai thực hiện đầy đủ, đúng các quy định của 
Luật Bảo hiểm y tế và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan để đáp ứng việc 

khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế.  
2. Thực hiện đầy đủ các trách nhiệm có liên quan theo quy định của pháp luật 

về đấu thầu, mua sắm thuốc, vật tư y tế... để cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư 
y tế,... bảo đảm quyền lợi quyền lợi của người tham gia bảo hiểm y tế. Trong đó lưu 

ý triển khai thực hiện một số nội dung chính sau: 
2.1. Đối với đấu thầu, mua sắm thuốc: 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh (đơn vị được giao nhiệm vụ đấu thầu thuốc tập 
trung cấp địa phương) phối hợp với các cơ sở y tế trong tỉnh khẩn trương lập, trình 
phê duyệt KHLCNT điều chỉnh đối với các thuốc không lựa chọn được nhà thầu 

trúng thầu thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương năm 2021-2023 
trình Sở Y tế thẩm định, trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt để tiếp tục tổ chức lựa 

chọn nhà thầu cung cấp thuốc. 
- Các cơ sở y tế thực hiện ngay việc lập kế hoạch mua sắm các thuốc trong kế 

hoạch đàm phán giá, đấu thầu tập trung cấp quốc gia và cấp địa phương nhưng 
không lựa chọn nhà thầu trúng thầu theo quy đinh tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư 

15/2019/TT- BYT ngày 11/7/2019 trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để tổ chức 
lựa chọn nhà thầu cung cấp theo quy định để đáp ứng nhu cầu điều trị tại đơn vị. 

2.2. Đối với đấu thầu, mua sắm vật tư tiêu hao, hóa chất, sinh phẩm … (gọi 
chung là vật tư y tế): 

 - Các cơ sở y tế khẩn trương rà soát nội dung mua sắm các gói thầu cung cấp 
vật tư y tế tập trung cấp địa phương cho nhu cầu 12 tháng, trình Sở Y tế tổng hợp, 

trình UBND tỉnh xem xét, phê duyệt nội dung mua sắm. Trong thời gian chờ kết 
quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thực hiện mua sắm vật tư y tế theo các quy định 
về đấu thầu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà 

thầu, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của đơn vị. Sau khi có kết quả lựa 
chọn nhà thầu, các đơn vị thông báo cho cơ quan BHXH để làm cơ sở thanh toán 

cho bệnh nhân có thẻ BHYT. 
 - Đối với một số vật tư y tế chuyên khoa chuyên biệt sử dụng tại một số đơn 

vị không thuộc danh mục đấu thầu tập trung cấp địa phương: các đơn vị thực hiện 
mua sắm VTYT theo các quy định về đấu thầu, trình cấp có thẩm quyền xem xét, 



phê duyệt để tổ chức lựa chọn nhà thầu, nhằm đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh 

của đơn vị. Sau khi có kết quả lựa chọn nhà thầu, các đơn vị thông báo cho cơ quan 
BHXH để làm cơ sở thanh toán cho bệnh nhân có thẻ BHYT. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các 
đơn vị tổng hợp, kịp thời báo cáo Sở Y tế để được xem xét, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo cho đơn vị biết, thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- UBND tỉnh (báo cáo); 
- Lãnh đạo Sở (để biết); 
- BHXH tỉnh (p/hợp); 
- Phòng KHTC, NVY (t//h); 
- Lưu: VT, NVD. 

                  GIÁM ĐỐC 
        

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Mộng Ngọc 
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