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   Kính gửi:  

                  - Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 
 

Căn cứ Công văn số 147/AIDS-ĐT ngày 19 tháng 03 năm 2022 của Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS về việc báo cáo tồn kho và thanh toán thuốc ARV 

nguồn BHYT, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh trong tỉnh tiếp nhận thuốc ARV do BHYT 

chi trả thực hiện: 

 a) Rà soát tồn kho, số lượng thuốc đã nhập, số lượng thuốc sử dụng thực 

tế, đối chiếu với số lượng về lượng thuốc đã nhập, số lượng thuốc đã sử dụng 

được đăng tải trên phần mềm quản lý thuốc của Bảo hiểm xã hội Việt Nam (chi 

tiết các năm 2019, 2020, 2021theo phụ lục đính kèm). 

 b) Báo cáo các thông tin theo phụ lục đính kèm, báo cáo trực tiếp thông 

tin tại địa chỉ (https://forms.gle/HAWjChnjiptbQfKX9) và gửi Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh trước ngày 29/03/2022: 

- Tình hình tồn kho thực tế của từng thuốc ARV nguồn BHYT trong các 

năm 2019, 2020, 2021 đến hết ngày 15/03/2022; dự kiến thời gian sẽ sử dụng 

hết số lượng thuốc tồn kho này; 

- Lý do dẫn đến số lượng thuốc được sử dụng ở mức thấp, đặc biệt tại các 

cơ sở có mức sử dụng cấp cho người bệnh là 0%, lý do không gửi kế hoạch nhận 

thuốc cho nhà thầu sau khi đã gửi kế hoạch mua sắm thuốc trước đó; 

- Trường hợp có sự chênh lệch giữa số lượng thuốc đã nhập, số lượng 

thuốc đã được sử dụng cho người bệnh so với số liệu được đăng tải trên trang 

quản lý thuốc của BHXH Việt Nam, đề nghị cơ sở y tế nêu lý do có thể dẫn đến 

sự chênh lệch này (bao gồm cả lý do thuốc được sử dụng cho không đúng đối 

tượng người bệnh như phạm nhân, sử dụng thuốc cho người bệnh ngoài 

tỉnh…như một số cơ sở đã báo cáo; 

- Trường hợp cơ sở y tế nợ chưa thanh toán tiền thuốc ARV cho nhà thầu 

quá hạn 90 ngày: nêu lý do và những vướng mắc trong thanh toán, quyết toán 

thuốc ARV nguồn BHYT (nếu có). 

KHẨN 

https://forms.gle/HAWjChnjiptbQfKX9


c) Khẩn trương thanh toán số tiền còn nợ cho thầu CPC1 nếu có theo quy 

định để nhà thầu CPC1 tiếp tục cung cấp thuốc ARV điều trị cho người nhiễm 

HIV. 

d) Trường hợp cơ sở y tế có tỷ lệ sử dụng so với lượng thuốc được cấp 

trên 100%, đề nghị cơ sở y tế nêu rõ lý do. 

2. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh  

- Đôn đốc các cơ sở y tế cập nhật báo cáo tình hình sử dụng và tồn kho 

thuốc ARV trên hệ thống phần mềm HMED, tổng hợp thông tin và lý do các 

đơn vị còn nợ tiền thuốc cho nhà thầu trên 90 ngày nếu có, gửi Sở Y tế và Cục 

Phòng, chống HIV/AIDS trước ngày 31/03/2022. 

- Điều tiết sử dụng thuốc ARV tại các cơ sở y tế theo quy định, không để 

tình trang nhận thuốc về kho nhưng không cấp cho người bệnh cũng không điều 

tiết thuốc đi cho cơ sở khác. 

- Các vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện đề nghị thông báo Sở Y tế 

và Cục Phòng, chống HIV/AIDS (điện thoại: 0243 736 7851) để thống nhất giải 

quyết.  

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

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BHXH tỉnh; 

- Lưu: VT, NVD. 
 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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