
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD          Nam Định, ngày       tháng 7 năm 2021 
V/v thực hiện mua sắm các thuốc 

Biệt dược gốc thuộc danh mục 

thuốc được áp dụng hình thức đàm 

phán giá ban hành kèm theo Thông 

tư số 15/2020/TT-BYT  

  

 

       Kính gửi:  

 

 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Các phòng khám đa khoa có đăng ký KCB bảo hiểm y tế. 

 

Sở Y tế nhận được công văn số 5006/BYT-KHTC ngày 22/6/2021 của Bộ Y tế về 

việc thực hiện mua sắm các thuốc Biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng 

hình thức đàm phán giá ban hành kèm theo Thông  tư số 15/2020/TT-BYT. Theo đó, 

hiện nay Bộ Y tế đang rất tích cực đẩy mạnh việc đàm phán giá thuốc, tuy nhiên, đàm 

phán giá thuốc tại Việt Nam chưa có kinh nghiệm nhiều, cần phải có lộ trình để tránh 

việc thiếu thuốc cho bệnh nhân, nên chưa thể thực hiện đàm phán giá thuốc đối với 

toàn bộ danh mục 701 thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá. Để đảm bảo cung 

ứng đủ thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh, Sở Y tế đề nghị: 

1. Trong thời gian chờ công bố kết quả đàm phán giá, các cơ sở y tế chủ động mua 

sắm các thuốc Biệt dược gốc phục vụ cho công tác khám, chữa bệnh theo đúng quy 

định tại Khoản 1 Điều 18 Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 quy định việc 

đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập (gọi tắt là Thông tư 15/2019/TT-BYT), cụ 

thể: 

“Cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn nhà thầu đối với thuốc thuộc Danh mục thuốc 

đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá và phải bảo đảm về thời gian, số 

lượng không được vượt quá nhu cầu sử dụng trong 12 tháng (kể từ ngày đơn vị mua 

sắm tập trung thông báo bằng văn bản) khi thuộc một trong các trường hợp sau đây: 

a) Cơ sở y tế có nhu cầu sử dụng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, 

Danh mục thuốc đàm phán giá nhưng chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung hoặc 

kết quả đàm phán giá được công bố; 

b) Thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung, Danh mục thuốc đàm phán giá đã 

được ký hợp đồng cung cấp nhưng nhà thầu trúng thầu không cung cấp được thuốc và 

có thông báo của đơn vị mua sắm tập trung về việc cơ sở y tế được tự tổ chức lựa chọn 

nhà thầu để bảo đảm việc cung ứng thuốc phục vụ công tác khám bệnh, chữa bệnh; 

c) Cơ sở y tế đã sử dụng hết số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung và 

vượt quá khả năng điều tiết quy định tại Khoản 5 Điều 37, Khoản 13 Điều 40 và 

Khoản 12 Điều 41 Thông tư này; 



d) Cơ sở y tế được thành lập sau khi hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu mua thuốc, 

vượt quá khả năng điều tiết của Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia và đơn 

vị mua sắm thuốc tập trung cấp địa phương.” 

2. Về việc thực hiện kết quả đàm phán giá thực hiện theo quy định tại điểm b, 

Khoản 3, Điều 46 Thông tư 15/2019/TT-BYT, cụ thể: 

“Các cơ sở y tế căn cứ vào kết quả đàm phán giá và thỏa thuận khung, số lượng 

thuốc đã được phân bổ và kế hoạch ngân sách sử dụng thuốc của đơn vị đã được cấp 

có thẩm quyền phê duyệt để ký kết hợp đồng với nhà thầu theo nguyên tắc giá thuốc 

trong hợp đồng không được vượt giá thuốc trúng thầu thông qua đàm phán giá và thỏa 

thuận khung đã được Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia công bố; Đối với 

các hợp đồng cung cấp thuốc còn hiệu lực, cơ sở y tế phải thực hiện điều chỉnh giá 

thuốc không vượt mức giá đàm phán đã công bố, thời điểm áp dụng theo thời điểm 

thỏa thuận khung có hiệu lực.” 

Sở Y tế không được bổ sung thuốc thuộc danh mục thuốc được áp dụng hình 

thức đàm phán giá và thuốc thuộc Mục A Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc 

gia (Theo quy định tại thông tư 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y). Vì vậy, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị chủ động mua thuốc theo đúng các quy định hiện hành của 

pháp luật để đảm bảo đủ thuốc đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh. Trong quá trình thực 

hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các Đơn vị báo cáo về Sở Y tế để được hướng 

dẫn./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD, C.                                                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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