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

Số: 08/2018/TT-BYT Hà Nội, ngày 18 tháng 4 năm 2018 
 

THÔNG TƯ 
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 
năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được 
mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh 

bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc kháng HIV  
cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế 

 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Thực hiện Quyết định số 2188/QĐ-TTg ngày 15 tháng 11 năm 2016 của Thủ 
tướng Chính phủ quy định việc thanh toán thuốc kháng HIV được mua sắm tập 
trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ 
trợ người sử dụng thuốc kháng HIV;  

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Bộ Y tế; 

Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông 
tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 
về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn 
quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với 
thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

Điều 1. Sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 28/2017/TT-BYT 
ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc 
kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc gia sử dụng nguồn quỹ khám 
bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng chi trả đối với thuốc 
kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế 

1. Sửa đổi khoản 4 Điều 2 như sau: 

"4. Trung tâm mua sắm tập trung thuốc quốc gia (sau đây gọi tắt là Đơn vị 
mua sắm)." 
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2. Sửa đổi khoản 2 Điều 3 như sau: 

"2. Quy trình lập kế hoạch nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV  

a) Trước ngày 10 tháng 03 hàng năm, cơ sở y tế hoàn thành việc lập nhu cầu 
sử dụng thuốc kháng HIV của năm tiếp theo và gửi đề xuất bằng văn bản cho cơ 
quan đầu mối phòng, chống HIV/AIDS các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 
(sau đây gọi tắt là cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh); 

b) Trước ngày 01 tháng 4 hàng năm, cơ quan chuyên trách phòng, chống 
HIV/AIDS cấp tỉnh hoàn thành việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV 
của tất cả các cơ sở y tế thuộc phạm vi quản lý của tỉnh và gửi đề xuất bằng văn 
bản cho Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS); 

c) Trước ngày 30 tháng 4 hàng năm, Cục Phòng, chống HIV/AIDS hoàn thành 
việc tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV của toàn quốc và gửi đề xuất 
bằng văn bản cho Đơn vị mua sắm; 

d) Sau khi nhận được văn bản đề xuất nhu cầu sử dụng thuốc kháng HIV năm 
tiếp theo từ Cục Phòng, chống HIV/AIDS, Đơn vị mua sắm có trách nhiệm thực 
hiện việc lập kế hoạch, lựa chọn nhà thầu theo quy định tại Thông tư số 
11/2016/TT-BYT ngày 11 tháng 5 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc 
đấu thầu tại các cơ sở y tế công lập;" 

3. Bổ sung điểm c khoản 3 Điều 3 như sau: 

"c) Cục Phòng, chống HIV/AIDS." 

4. Sửa đổi điểm a khoản 4 Điều 3 như sau: 

"a) Bản sao hợp đồng kèm theo toàn bộ phụ lục cho Đơn vị mua sắm, Cục 
Phòng, chống HIV/AIDS và Bảo hiểm xã hội Việt Nam;" 

5. Sửa đổi điểm b khoản 2 Điều 4 như sau: 

"b) Trong thời gian 05 ngày làm việc, Cục Phòng, chống HIV/AIDS có trách 
nhiệm gửi văn bản điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu trúng thầu để thực 
hiện việc điều phối thuốc đồng thời gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị mua sắm để 
theo dõi việc thực hiện;" 

6. Sửa đổi điểm c khoản 3 Điều 4 như sau: 

"c) Trong thời gian 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị 
của cơ quan chuyên trách phòng, chống HIV/AIDS cấp tỉnh, Cục Phòng, chống 
HIV/AIDS có trách nhiệm gửi văn bản điều phối thuốc kháng HIV đến nhà thầu 
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trúng thầu để thực hiện việc điều phối thuốc và gửi Đơn vị ký hợp đồng và Đơn vị 
mua sắm để thực hiện việc điều chỉnh số lượng, giá trị thuốc;" 

7. Bổ sung khoản 5 Điều 7 như sau: 

"5. Trách nhiệm của Đơn vị mua sắm: 

a) Tổ chức thực hiện đấu thầu, ký thỏa thuận khung với đơn vị trúng thầu và 
quản lý tình hình thực hiện văn bản thỏa thuận khung, hợp đồng cung ứng và chất 
lượng dịch vụ cung cấp thuốc kháng HIV của nhà thầu cung ứng; 

b) Báo cáo Bộ Y tế (Cục Phòng, chống HIV/AIDS) tình hình thực hiện văn bản 
thỏa thuận khung định kỳ hàng năm. 

Điều 2. Hiệu lực thi hành 

1. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 15 tháng 6 năm 2018. 

2. Bãi bỏ các khoản: khoản 4 Điều 2; khoản 2 Điều 3; điểm a khoản 4 Điều 3; 
điểm b khoản 2 Điều 4 và điểm c khoản 3 Điều 4, điểm c khoản 1 và điểm b khoản 2 
Điều 7 của Thông tư số 28/2017/TT-BYT ngày 28 tháng 6 năm 2017 của Bộ trưởng 
Bộ Y tế quy định về quản lý thuốc kháng HIV được mua sắm tập trung cấp quốc 
gia sử dụng nguồn quỹ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế và hỗ trợ chi phí cùng 
chi trả đối với thuốc kháng HIV cho người nhiễm HIV có thẻ bảo hiểm y tế. 

3. Trường hợp các văn bản dẫn chiếu trong Thông tư này được thay thế hoặc 
sửa đổi, bổ sung thì áp dụng theo văn bản đã thay thế hoặc sửa đổi, bổ sung. 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các cơ 
quan, tổ chức, cá nhân phản ánh về Bộ Y tế để xem xét, giải quyết./. 
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