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Ds Phạm Phú Trí

Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 quy định việc
đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập.

Thông tư này quy định cụ thể một số nội dung về đấu thầu thuốc sử dụng vốn nhà nước,
nguồn quỹ bảo hiểm y tế, nguồn thu từ dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh và nguồn thu hợp pháp
khác của cơ sở y tế công lập; áp dụng đối với các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham gia hoặc có
liên quan hoạt động đấu thầu thuốc.

Các cơ sở y tế tư nhân tham gia khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế được áp dụng các quy
định tại Thông tư này.

Thông tư này không áp dụng đối với các trường hợp sau đây: Thuốc do Nhà nước đặt hàng, giao
kế hoạch: thực hiện theo Nghị định số 130/2013/NĐ-CP ngày 16 tháng 10 năm 2013 của
Chính phủ về sản xuất và cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích; Oxy y tế, Nitric oxid (NO),
sinh phẩm chẩn đoán invitro: thực hiện theo quy định của pháp luật về đấu thầu đối với gói
thầu mua sắm hàng hóa nhằm duy trì hoạt động thường xuyên của cơ quan nhà nước, đơn vị
thuộc lực lượng vũ trang nhân dân, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức chính trị, tổ chức chính
trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp;
Máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn: thực hiện theo Thông tư số 33/2014/TT-BYT
ngày 27 tháng 10 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định giá tối đa và chi phí phục vụ cho
việc xác định giá một đơn vị máu toàn phần, chế phẩm máu đạt tiêu chuẩn.
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Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh có trách nhiệm: Giao nhiệm vụ cho một đơn vị làm nhiệm vụ
mua thuốc tập trung cấp địa phương để mua thuốc thuộc danh mục thuốc đấu thầu tập trung
cấp địa phương cho các cơ sở y tế tham gia đấu thầu tập trung tại địa phương theo quy định
tại Thông tư này; Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thuộc danh
mục thuốc do đơn vị tổ chức đấu thầu theo quy định của Thông tư này; Căn cứ tình hình thực
tế tại địa phương, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố quyết định bổ sung vào Danh
mục thuốc đấu thầu tập trung cấp địa phương các mặt hàng thuốc không thuộc danh mục này
để sử dụng tại các cơ sở y tế của địa phương trên cơ sở đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương.

Cơ quan bảo hiểm xã hội có trách nhiệm cử cán bộ tham gia vào các bước sau đây (khi mua
thuốc từ nguồn quỹ bảo hiểm y tế): Lập, thẩm định kế hoạch lựa chọn nhà thầu; Lập, thẩm
định hồ sơ mời thầu; Đánh giá hồ sơ dự thầu, thẩm định kết quả lựa chọ nhà thầu. Khi tham
gia các bước của quá trình lựa chọn nhà thầu trên, nếu thành viên tham gia có ý kiến khác với
các thành viên còn lại thì trong Tờ trình, báo cáo đánh giá, báo cáo thẩm định phải ghi rõ để
cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Thông tư này cũng quy định rõ về việc sử dụng thuốc đã trúng thầu, ký kết hợp đồng: Cơ sở y
tế và nhà thầu trúng thầu có trách nhiệm thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc theo đúng các quy
định của pháp luật có liên quan về hợp đồng kinh tế; Cơ sở y tế không được mua vượt số lượng
thuốc của một nhóm thuốc trong kết quả lựa chọn nhà thầu nếu chưa mua hết số lượng thuốc
trong các nhóm thuốc khác của cùng hoạt chất đã trúng thầu theo các hợp đồng đã ký; Các
trường hợp sau đây được phép mua vượt nhưng số lượng không được vượt quá 20% so với số
lượng của nhóm thuốc đó trong hợp đồng đã ký và không phải trình duyệt kế hoạch lựa chọn
nhà thầu bổ sung: Trường hợp thứ nhất, cơ sở y tế đã sử dụng hết số lượng thuốc của các nhóm
khác và chỉ còn số lượng thuốc trong gói thầu thuốc biệt dược gốc hoặc tương đương Điều trị;
Trường hợp thứ hai, các nhóm thuốc khác của cùng hoạt chất đã trúng thầu nhưng buộc phải
dừng cung ứng, hết hạn số đăng ký (nhưng chưa được cấp lại) hoặc thuốc bị đình chỉ lưu hành,
thuốc bị rút ra khỏi danh mục thuốc có chứng minh tương đương sinh học sau khi đã trúng thầu;
Trường hợp thứ ba, nhà thầu chưa cung cấp hết số lượng thuốc của một nhóm thuốc trong hợp
đồng đã ký nhưng không có khả năng cung cấp tiếp vì các lý do bất khả kháng, trong trường
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hợp này phải có thông báo bằng văn bản kèm theo tài liệu chứng minh.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/7/2016 và thay thế các văn bản Thông tư liên tịch số
01/2012/TTLT-BYT-BTC, ngày 19 tháng 01 năm 2012 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính hướng
đấu thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế; Thông tư liên tịch số 36/2013/TTLT-BYT-BTC, ngày
11 tháng 11 năm 2013 của liên Bộ Y tế - Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số Điều của Thông
tư liên tịch số 01/2012/TTLT-BYT-BTC, Thông tư số 31/2014/TT-BYT,ngày 11 tháng 11 năm
2013 của Bộ trưởng Bộ Y tế hướng dẫn lập hồ sơ mời thầu mua thuốc trong các cơ sở y tế;
Thông tư số 31/2014/TT-BYT ngày 26 tháng 9 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định Bảng
tiêu chuẩn đánh giá về mặt kỹ thuật tại hồ sơ mời thầu mua thuốc.
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