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UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số:           /SYT-NVD 

V/v lấy ý kiến về danh mục thuốc 

mua sắm tập trung toàn tỉnh năm 

2023-2024 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 07 tháng 06 năm 2022 

 

 

Kính gửi: Giám đốc các đơn vị y tế trong tỉnh; 

 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10/8/2020 của Bộ Y tế ban hành 

danh mục thuốc đấu thầu, danh mục thuốc đấu thầu tập trung, danh mục thuốc được 

áp dụng hình thức đàm phán giá. 

Gói thầu mua sắm thuốc tập trung năm 2021-2022 cho các cơ sở y tế trong 

tỉnh sẽ hết hiệu lực vào tháng 04/2023. Do đó, để chuẩn bị cho việc lập danh mục 

thuốc mua sắm tập trung toàn tỉnh năm 2023-2024. 

Sở Y tế An Giang đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh cho ý kiến về việc xây 

dựng danh mục theo một trong các phương án sau: 

 Phương án 1: 

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương chỉ bao gồm 129 mặt 

hàng theo phụ lục III (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 

tháng 8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế). 

Các thuốc thuộc Danh mục thuốc được áp dụng hình thức đàm phán giá và 

thuốc thuộc Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia do Trung tâm đấu 

thầu tập trung cấp quốc gia thực hiện, các đơn vị sẽ dự trù thuốc gửi đến Trung 

tâm đấu thầu tập trung cấp quốc gia. 

Đối với các thuốc ngoài các danh mục trên, đơn vị tự thực hiện. 

 Phương án 2: 

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương bao gồm 129 mặt hàng 

theo phụ lục III (ban hành kèm theo Thông tư số 15/2020/TT-BYT ngày 10 tháng 

8 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế), và bổ sung thêm một số mặt hàng thuốc thuộc 

Danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp quốc gia, Danh mục thuốc đàm phán giá 

khi chưa có kết quả lựa chọn nhà thầu tập trung hoặc kết quả đàm phán giá được 
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công bố và phải bảo đảm về thời gian, số lượng không được vượt quá nhu cầu sử 

dụng trong 12 tháng. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị y tế trong tỉnh cho ý kiến về việc lựa chọn một 

trong hai phương án trên và nêu lý do chọn phương án đó bằng văn bản gửi về Sở 

Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 12/6/2022./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Bảo hiểm xã hội tỉnh; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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