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QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thành lập tổ Thẩm định kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng 

HIV tại các cơ sở điều trị trên địa bàn tỉnh Nam Định năm 2023 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH NAM ĐỊNH 

 

Căn cứ Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13 ban hành ngày 26/11/2013;  

Căn cứ Nghị định số 63/2014/NĐ-CP ngày 26/6/2014 của Chính phủ qui 

định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu; 

Căn cứ Thông tư 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; 

Căn cứ Thông tư 22/2020/TT-BYT ngày 02/12/2020 của Bộ Y tế 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; 

Căn cứ Công văn số 58/AIDS-ĐT ngày 09/02/2022 của Cục phòng chống 

HIV/AIDS về việc lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV tại CSĐT năm 

2023; 

Căn cứ Công văn số 875/BHXH-GĐBHYT ngày 24/3/2022 của Bảo hiểm 

xã hội tỉnh Nam Định về việc cử cán danh sách cán bộ tham gia vào việc lập kế 

hoạch, thẩm định nhu cầu thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV tại cơ sở khám, 

điều trị HIV/AIDS sử dụng thuốc ARV từ nguồn BHYT năm 2023 trên địa bàn 

tỉnh; 

Xét đề nghị của Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Nghiệp 

vụ Dược - Sở Y tế Nam Định. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1: Thành lập tổ Thẩm định đấu thầu thuốc Methadone và Heparin tập 

trung tại địa phương sử dụng cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Nam Định gồm 

các ông, bà có tên sau:  

1) Ông Trần Bắc Hà – Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược – 

Tổ trưởng 
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2) Bà Hoàng Thị Thanh Thủy, Phó trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Bảo 

hiểm Xã hội tỉnh – Thành viên; 

3) Ông Bùi Xuân Bình, Phó trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Sở Y tế – 

Thành viên; 

4) Bà Nguyễn Thị Chinh, Chuyên viên phòng Nghiệp vụ Dược – Thành 

viên; 

5) Bà Nguyễn Thị Nụ, Chuyên viên phòng nghiệp vụ Dược – Thành viên; 

6) Ds. Nguyễn Thanh Tùng, Phó trưởng phòng Nghiệp vụ Dược – Thư ký; 

Điều 2: Tổ Thẩm định có trách nhiệm thực hiện: Thẩm định về danh mục, 

nhóm thuốc, số lượng thuốc, nhu cầu sử dụng thuốc ARV của tất cả các cơ sở y 

tế trên địa bàn tỉnh. Nhiệm vụ của các thành viên tổ Thẩm định do Tổ trưởng 

phân công. Tổ Thẩm định làm việc theo chế độ kiêm nhiệm và tự giải thể sau 

khi hoàn thành nhiệm vụ. 

Điều 3: Trưởng phòng Kế hoạch tài chính, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược 

của Sở Y tế Nam Định và các ông bà có tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- Lưu NVD, TTĐ,VT, T. 

 

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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