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Số              /SYT-NVD                         Phú Yên, ngày       tháng 9 năm 2022  
    V/v triển khai thực hiện 

Thông tư số 32/2020/TT-BYT 

 ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế  

  

Kính gửi: Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

   

 Thực hiện công văn số 1054/YDCT-QLD ngày 16/9/2022 của Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền về việc triển khai thực hiện Thông tư số 32/2020/TT-BYT, 

Sở Y tế hướng dẫn các đơn vị thực hiện như sau: 

Ngày 31/12/2020, Bộ trưởng Bộ Y tế đã ban hành Thông tư số 

32/2020/TTBYT quy định tiêu chuẩn chế biến, bào chế thuốc cổ truyền trong cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền. 

Căn cứ Điều 8 Điều khoản chuyển tiếp: “Đối với thuốc do cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền tự bào chế thuộc phạm vi thanh toán của 

Quỹ bảo hiểm y tế theo quy định tại Thông tư số 05/2015/TT-BYT ngày 17 tháng 

3 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Danh mục thuốc đông y, thuốc từ 

dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền thuộc phạm vi thanh toán của quỹ bảo 

hiểm y tế và Thông tư số 50/2017/TT-BYT ngày 29 tháng 12 năm 2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung các quy định liên quan đến thanh toán chi phí 

khám bệnh, chữa bệnh, nếu được chế biến, bào chế trước ngày 31 tháng 12 năm 

2022 đối với vị thuốc cổ truyền và đến trước ngày 31 tháng 12 năm 2023 đối với 

thuốc cổ truyền thì được Quỹ bảo hiểm y tế tiếp tục thanh toán cho cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh đến khi hết hạn dùng của thuốc” và Điều 10 Lộ trình thực hiện 

“Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có tổ chức chế biến vị 

thuốc cổ truyền phải công bố việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn chế biến vị thuốc cổ 

truyền theo quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2022. Các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh bằng y học cổ truyền có tổ chức bào chế thuốc cổ 

truyền phải công bố việc đáp ứng đủ tiêu chuẩn bào chế thuốc cổ truyền theo 

quy định tại Thông tư này trước ngày 31 tháng 12 năm 2023”.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu triển khai thực hiện đúng theo các 

quy định và bảo đảm tuân thủ theo đúng lộ trình tại Thông tư số 32/2020/TT-

BYT. 

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có nội dung khó khăn, vướng 

mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Dược) để phối hợp giải quyết. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (báo cáo); 

- Các phòng, ban thuộc Sở (p/hợp); 

- Trung tâm KSBT (đăng trang TTĐT); 

- Lưu: VT, NVD. 
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