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    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 717/AIDS-ĐT ngày 20 tháng 9 năm 2021 của Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS về việc cho ý kiến về nhu cầu thuốc ARV nguồn 

BHYT năm 2022, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện các nội dung sau: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh cho ý kiến đồng ý hoặc không 

đồng ý với việc chuyển số lượng thuốc Tenofovir 300mg nhóm 5 đã lập kế 

hoạch lên nhóm 4. Trường hợp không đồng ý thì nêu rõ lý do. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật chịu trách nhiệm tổng hợp ý kiến của các 

cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh. Ý kiến trả lởi đề nghị gửi về Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS (Phòng điều trị HIV/AIDS) - Tòa nhà Tổng cục dân số, ngõ 8 

Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liên, Hà Nội và Sở Y tế - Phòng Nghiệp 

vụ Dược trước ngày 22/9/2021. 

Nếu đến thời điểm này mà không nhận được ý kiến phàn hồi từ Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, Cục Phòng, chống HIV/AIDS và Sở Y tế hiểu là các cơ sở 

điều trị HIV/AIDS đồng ý với việc chuyển số lượng thuốc Tenofovir 300mg 

nhóm 5 đã lập kế hoạch lên nhóm 4 theo đề xuất nêu trên. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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