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V/v hướng dẫn xây dựng, tổng
hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập
trung cấp quốc gia 2021

Kính gửi: Giám đốc các cơ sở y tế trong tỉnh

Căn cứ Công văn số 672/TTMS-NVĐT ngày 23/12/2020 về việc hướng
dẫn xây đựng, tổng hợp nhu cầu thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia 2021;
Trung tâm mua sắm tập trung thuốc Quốc gia tiến hành tổ chức đấu thầu
các thuốc thuộc Danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia ban hành theo Thông
tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế để cung cấp cho các cơ sở y
tế sử dụng từ ngày 01/01/2022 đến ngày 31/12/2023 (24 tháng),
Sở Y tế đề nghị các cơ sở y tế như sau:
1. Xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu trên website của
Trung tâm: ttms.moh.gov.vn. Cơ sở có thể nhập số liệu trực tiếp trên website
hoặc tải file mẫu excel trên website để nhập số liệu rồi cập nhật lên website để
gửi về Sở Y tế. Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2021 ban
hành theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 (Phụ lục kèm theo).
2. Căn cứ và yêu cầu xây dựng kế hoạch sử dụng thuốc:
- Căn cứ tình hình mua thuốc, sử dụng thuốc của năm trước liền kề.
- Phù hợp nhu cầu sử dụng, mô hình bệnh tật và phân tuyết kỹ thuật.
- Xây dựng chi tiết từng thuốc, từng nhóm và phân chia tiến độ theo từng
quý, năm.
- Dự trù số lượng thuốc sử dụng trong thời gian 24 tháng (kể từ ngày
01/01/2022 – 31/12/2023).
- Lưu ý: Số lượng dự trù phải trừ đi số lượng đã có dự trù thầu cấp
địa phương.
3. Các tài liệu đề nghị gửi kèm theo:
- Công văn đề xuất sử dụng thuốc kèm theo cam kết sử dụng tối thiểu
80% số lượng đã lập kế hoạch.
- Kế hoạch sử dụng thuốc theo biểu mẫu trên website: ttms.moh.gov.vn.
(Chi tiết tại biểu mẫu 01 kèm theo).

- Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện kết quả lựa chọn nhà thầu, tình hình
sử dụng thuốc của năm trước liền kề, số lượng thuốc tồn kho và số lượng trong
kế hoạch chưa thực hiện tại thời điểm lập dự trù (Chi tiết tại biểu mẫu 02 kèm
theo). Giải trình tóm tắt kế hoạch mua thuốc đang đề nghị; nếu có thay đổi tăng
hoặc giảm trên 30% số lượng đã sử dụng của năm trước phải giải trình, thuyết
minh cụ thể.
- Biên bản họp Hội đồng thuốc và điều trị của cơ sở y tế.
4. Trong trường hợp:
- Cơ sở có kế hoạch sử dụng thuốc ngoài các dạng bào chế tại Phụ lục
danh mục đấu thầu tập trung cấp Quốc gia năm 2021, đề nghị:
+ Cơ sở xây dựng và tổng hợp nhu cầu về các dạng bào chế khác (Chi tiết
tại biểu mẫu 05 và 06 kèm theo).
+ Cơ sở dự trù dạng bào chế có đánh dấu (*) tại Phụ lục 4 của Thông tư
15/2019/TT-BYT của Bộ Y tế thực hiện theo quy định tại khoản 2 Điều 14 của
Thông tư này.
- Cơ sở không có kế hoạch sử dụng thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu
tập trung cấp Quốc gia năm 2021 nêu trên, đề nghị có công văn xác nhận gửi về
Sở Y tế để tổng hợp và báo cáo.
5. Cơ sở gửi kế hoạch, các tài liệu kèm theo bằng văn bản và hoàn thiện
dự trù trên website về Sở Y tế - Phòng Nghiệp vụ Dược trước ngày 22/01/2021.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.
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