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Kính gửi:  

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các đơn vị khám, chữa bệnh trực thuộc; 

- Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế. 
 

Ngày 02/12/2020, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 22/2020/TT-BYT Quy 

định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng 

nguồn quỹ bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV 

cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. Thông tư có hiệu lực thi hành từ 

20/01/2021.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiên cứu kỹ nội dung để thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện, các đơn vị chú ý những nội dung sau: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc: 

a. Lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV: 

- Trước ngày 10 tháng 02 hằng năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS ban 

hành hướng dẫn lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV từ nguồn bảo 

hiểm y tế gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để hướng dẫn các cơ sở y tế 

thực hiện; 

- Trước ngày 01 tháng 03 hằng năm, cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu 

cầu sử dụng thuốc kháng HIV từ nguồn bảo hiểm y tế của năm tiếp theo, bao 

gồm số lượng người bệnh điều trị theo từng phác đồ, danh mục thuốc và phân 

nhóm tiêu chí kỹ thuật cho từng thuốc, gửi văn bản đăng ký nhu cầu mua thuốc 

kèm theo tài liệu quy định tại Khoản 3 Thông tư số 22/2020/TT-BYT về Trung 

tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để rà soát, tổng hợp; 

- Trước ngày 20 tháng 3 hằng năm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

hoàn thành việc rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV từ nguồn 

bảo hiểm y tế của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm các cơ sở y tế thuộc 

địa phương, các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý, báo cáo Sở Y tế thẩm định 

về danh mục, nhóm thuốc, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV. 
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- Trước ngày 01 tháng 4 hằng năm, Sở Y tế gửi đề xuất bằng văn bản cho 

Cục Phòng, chống HIV/AIDS kèm theo biên bản họp thẩm định của Sở Y tế về 

danh mục thuốc kháng HIV, nhu cầu sử dụng của từng thuốc theo nhóm tiêu chí 

kỹ thuật của các cơ sở y tế trên địa bàn để Cục Phòng, chống HIV/AIDS tổng 

hợp gửi Đơn vị mua sắm. 

b. Tạm ứng, thanh toán, quyết toán chi phí thuốc kháng HIV: thực hiện 

theo hướng dẫn tại Điều 11, Điều 12, Điều 13 Thông tư số 22/2020/TT-BYT. 

c. Quản lý việc sử dụng thuốc kháng HIV: 

- Báo cáo số lượng thuốc đã sử dụng trong tháng, số lượng thuốc và hạn 

sử dụng của thuốc tồn kho gửi Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Chịu trách nhiệm thực hiện tối thiểu 80% giá trị của từng phần trong 

hợp đồng đã ký kết theo quy định tại khoản 3 Điều 37 Thông tư số 15/2019/TT-

BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế Quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y 

tế công lập. 

- Trường hợp thuốc mất, hỏng, hết hạn do cơ sở y tế gây ra thì cơ sở y tế 

phải chịu trách nhiệm và không được thanh toán từ nguồn bảo hiểm y tế. 

- Trường hợp thuốc kháng HIV còn tồn kho đã báo cáo Cục Phòng, chống 

HIV/AIDS để thực hiện điều phối nhưng không có cơ sở y tế tiếp nhận hoặc 

trường hợp cơ sở không thực hiện việc điều tiết hoặc thực hiện việc đề nghị điều 

tiết thuốc không đúng thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 9 Thông tư số 

22/2020/TT-BYT dẫn đến hết hạn sử dụng thì cơ sở y tế nơi có thuốc tồn kho 

phải chịu trách nhiệm và không được thanh toán vào nguồn bảo hiểm y tế. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

- Có trách nhiệm rà soát, tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV từ 

nguồn bảo hiểm y tế của tất cả các cơ sở y tế trên địa bàn, bao gồm các cơ sở y 

tế thuộc địa phương, các cơ sở y tế thuộc Bộ, ngành quản lý, báo cáo Sở Y tế 

thẩm định trước ngày 20/3 hàng năm. 

- Quản lý tình hình sử dụng thuốc kháng HIV từ nguồn bảo hiểm y tế trên 

địa bàn; thực hiện điều tiết thuốc trong phạm vi tỉnh. 

- Tổng hợp báo cáo tình hình phân phối, sử dụng và điều chỉnh (nếu có) 

thuốc kháng HIV từ nguốn bảo hiểm y tế của các cơ sở trên địa bàn báo cáo Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS. 
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- Chậm nhất trước 20 tháng 01 hàng năm, tổng hợp tình hình thanh toán 

kinh phí cùng chi trả thuốc kháng HIV của người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế của 

năm trước cho Cục Phòng, chống HIV/AIDS để rà soát, đối chiếu với Bảo hiểm 

xã hội Việt Nam. 

3. Phòng Kế hoạch - Tài chính, Sở Y tế: lập dự toán kinh phí phần cùng 

chi trả thuốc kháng HIV hàng năm trình cấp có thẩm quyền phê duyệt theo phân 

cấp của Luật ngân sách Nhà nước. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đơn vị báo cáo 

về Sở Y tế để được hướng dẫn giải quyết./. 

Thông tư số 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 của  Bộ Y tế đã được đăng 

tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- Bộ phận CNTT (đăng  Website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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