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CỤC QUẦN LÝ DƯỢC

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:/QLD-GT

Hà Nội, ngày^ tháng j năm 2020

V/v báo cao kết quả trúng thầu

Kính gửi:
- Trung tâm Mua sắm tập trung thuốc Quốc gia;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương;
- Các Bệnh viện, Viện có giường Bệnh trực thuộc Bộ Y tế;
- Bảo hiểm Xã Hội Việt Nam;
(Sau đây gọi tắt là các Đơn vị)

Ngày 01/10/2019, Thông tư số số 15/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019 quy
định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập có hiệu lực và căn cứ
các quỵ định tại Khoản 1, Khoản 2, Khoản 3 Điều 5 Thông tư số 15/2019/TTBYT về việc báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu và qua theo dõi việc báo cáo kết
quả lựa chọn nhà thầu (một số đơn vị báo cáo chưa theo quy định, nội dung chưa
đầy đủ thông tin theo biếu mẫu, có sự nhầm lẫn thông tin nhóm thuốc...), Cục
Quản lý Dược đề nghị các Đơn vị:
1. Thực hiện đúng chế độ báo cáo (trách nhiệm báo cáo, thời gian gửi báo
cáo, hình thức gửi báo cáo) theo đúng quy định nêu trên.
2. Đôi với các báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu gửi về Cục Quản lý
Dược, Cục Quản lý dược đề nghị:
- Gửi báo cáo báo cáo kết quả lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu thuốc
biệt dược gốc hoặc tương đương điều trị; gói thầu thuốc generic theo đúng Mầu
báo cáo tại Phụ lục 1 ban hành kèm theo Thông tư số 15/2019/TT-BYT.
- Hình thức gửi báo cáo: Báo cáo gửi bằng văn bản và thư điện tử về Cục
Quản lý Dược, Bộ Y tế, địa chỉ email: qlgiathuoc.qld@moh.gov.vn
- Chú ý: Do trong thời gian chuyển tiếp áp dụng giữa hai Thông tư (Thông
tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/06/2016 và Thông tư so 15/2019/TT-BYT ngày
11/07/2019), trên báo cáo đề nghị ghi rõ việc phân chia gói thầu, nhóm thuốc
được thực hiện theo Thông tư 11/2016/TT-BYT ngày 11/06/2016 hay Thông tư
số ì 5/2019/TT-BYT ngày 11/07/2019.
Cục Quản lý Dược đề nghị các thông tin thông tin do các đơn vị báo cáo
phải chính xác và chịu trách nhiệm về tính chính xác thông tin để bảo đảm cho
các đơn vị tham khảo thực hiện sau khi các thông tin được công bố trên trang
thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược.
Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý Đơn vị./.
Noi nhận:

- Như trên;
- Bí thư ban cán sự Đảng Bộ Y tế, Phó thủ
tướng Vũ Đức Đam (để b/c);
- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để b/c);
- Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn (để b/c);
- Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên (để b/c);
- Cục trưởng (để b/c);
- Vụ KHTC, Cục YDCT (để p/h);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT, GT (C.H).
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