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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 264/AIDS-VP ngày 28/04/2022 về việc báo cáo quyết 

toán thuốc, vật tư y tế cho phòng, chống AIDS từ các nguồn kinh phí, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nêu trên thực hiện việc quyết toán hiện vật (thuốc, 

vật tư y tế) theo đúng các qui định hiện hành, cụ thể như sau: 

1. Hiện vật từ chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ 

(PEPFAR) thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 12/2007/TTLT-BYT-

BTC ngày 19/11/2007 của Bộ Y tế, Bộ Tài chính hướng dẫn cơ chế quản lý tài chính 

đối với đối với thuốc và thiết bị y tế thuộc Chương trình viện trợ khẩn cấp của Tổng 

thống Hoa Kỳ (PEPFAR) cho phòng, chống HIV/AIDS. 

2. Hiện vật nhận từ Dự án Phòng, chống HIV/AIDS thuộc Chương trình mục 

tiêu y tế và dân số do Cục Phòng, chống HIV/AIDS mua và cấp, thực hiện quyết toán 

theo hướng dẫn tại công văn số 1024/BYT-AIDS ngày 07/03/2017 của Bộ Y tế 

hướng dẫn quyết toán thuốc do Dự án Phòng, chống HIV/AIDS cấp bằng hiện vật và 

công văn số 5790/BYT-AIDS ngày 01/10/2018 của Bộ Y tế về hướng dẫn, sửa đổi 

phần hạch toán thuốc. 

3. Số dư chưa quyết toán thuốc Methadone, thuốc ARV, Sinh phẩm, Bơm kim 

tiêm, Bao cao su đến 31/12/2021 kèm theo công văn này. Đề nghị Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh rà soát, đôn đốc các cơ sở điều trị thực hiện báo cáo quyết toán theo 

quy định. 

Báo cáo quyết toán gửi về bộ phận Tài chính Kế toán Văn phòng Cục Phòng, 

chống HIV/AIDS trước ngày 10/5/2022. Địa chỉ: Tòa nhà Tổng cục Dân số, ngõ 8 

Tôn Thất Thuyết, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP. Nà Nội. Mọi thông 

tin cần làm rõ về số liệu quyết toán đề nghị liên hệ bộ phận Tài chính – Kế toán, điện 

thoại: 024.37368624. 

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

   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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