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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 3618 /SYT-NVD

An Giang, ngày 14 tháng 12 năm 2020

V/v tổ chức mua sắm các thuốc thuộc
Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá
tại Thông tư số 15/2020/TT-BYT

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh
Căn cứ Công văn số 610/TTMS-NVD ngày 09/12/2020 về việc tổ chức
mua sắm các thuốc thuộc Danh mục áp dụng hình thức đàm phán giá tại Thông
tư số 15/2020/TT-BYT,
Sở Y tế đề nghị các cơ sở khám, chữa bệnh như sau:
1. Triển khai các thuốc đàm phán giá theo Thông tư 15/2020/TT-BYT:
Ưu tiên tổ chức đàm phán giá trước đối với các thuốc biệt dược gốc đã có thuốc
genergic có giá trị thanh toán lớn, các thuốc kháng thể đơn dòng, các thuốc điều
trị HIV-AIDS;
2. Có trách nhiệm chủ động mua sắm đảm bảo cung ứng thuốc cho nhu
cầu điều trị trong thời gian chờ kết quả đàm phán giá theo quy định tại Khoản 1
Điều 18 Thông tư 15/2019/TT-BYT;
3. Khi có kết quả đàm phán, đối với các hợp đồng cung cấp thuốc còn
hiệu lực, các 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 theo quy định tại điểm b Khoản 3 Điều 46 Thông tư 15/2019/TT-BYT.
Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.
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