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   Số: 3780 /SYT-NVD                                  An Giang, ngày  28 tháng 12 năm 2020 
 V/v cập nhật số liệu thuốc ARV  

nguồn BHYT lên cổng giám định 

 BHYT ngay khi cung cấp thuốc 

     ARV điều trị người bệnh 

           

            Kính gửi:  

     - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

                - Giám đốc các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh 

 

Căn cứ Công văn số 887/AIDS-ĐT ngày 24/12/2020 của Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS về việc cập nhật số liệu thuốc ARV nguồn BHYT lên cổng 

giám định BHYT ngay khi cung cấp thuốc ARV điều trị người bệnh, 

Sở Y tế đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật và các cơ sở khám, chữa 

bệnh trong tỉnh đang sử dụng thuốc ARV điều trị người nhiễm HIV nguồn Quỹ 

BHYT khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Đối với các thuốc đã tiếp nhận từ nhà thầu trúng thầu: 

- Cập nhật dữ liệu số lượng thuốc đã cấp cho người bệnh và chi phí lên 

Cổng Tiếp nhận dữ liệu y tế của Bộ Y tế và Cổng Thông tin giám định bảo hiểm 

y tế theo quy định của Thông tư số 48/2017/TT-BYT ngày 28/12/2017 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định trích chuyển dữ liệu điện tử trong quản lý và thanh toán 

chi phí khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế; đồng thời phối hợp với cơ quan 

Bảo hiểm xã hội thực hiện giám định, quyết toán theo quy định; 

- Trường hợp thuốc tồn kho quá lớn so với nhu cầu sử dụng khẩn trương 

báo cáo về Cục Phòng, chống HIV/AIDS để điều tiết. 

2. Đối với số lượng thuốc được phân bổ trong thỏa thuận khung chưa có 

kế hoạch tiếp nhận: 

- Đề nghị xây dựng kế hoạch tiếp nhận phù hợp với yêu cầu sử dụng, đảm 

bảo đủ thuốc phục vụ cho yêu cầu điều trị, đặc biệt trong khi chờ kết quả lựa 

chọn nhà thầu năm 2021 có hiệu lực; 

- Trường hợp không thể tiếp nhận hết số lượng được phân bổ trong thỏa 

thuận khung do nhu cầu sử dụng thực tế giảm cần khẩn trương báo cáo về Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS để được điều tiết. 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật khẩn trương gửi báo cáo số lượng thuốc 

theo kế hoạch trong thỏa thuận khung, số đã nhập, số đã điều trị cấp phát cho 

KHẨN 



người bệnh và tồn kho của các cơ sở y tế đang điều trị thuốc ARV từ Quỹ 

BHYT đến hết tháng 11/2020 trên Bộ công cụ trực tuyến HMED tại đường link: 

https://dieutri.arv.vn để Cục Phòng, chống HIV/AIDS có số liệu làm việc với 

TTGĐ&TT và nhà thầu để các nhà thầu cung ứng thuốc ARV kịp thời điều trị 

người nhiễm HIV. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.       

 

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Lưu: VT, NVD. 
                                                                                                             

  

 

 

                                                                                        Từ Hoàng Tước 
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