
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số:        /SYT-NVD 
V/v: làm rõ một số mặt hàng thuộc các 

thuốc ĐTTT cấp QG giai đoạn 2022-2023. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

     Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2021 

    

 Kính gửi:   

    - Các cơ sở y tế trong ngành; 

    - Bệnh viện Đa khoa Hà Nội - Đồng Văn.                 

Thực hiện Công văn số 445/TTMS-NVĐT ngày 13/8/2021 của Trung tâm 

mua sắm tập trung thuốc Quốc gia về việc làm rõ một số mặt hàng thuộc các thuốc 

ĐTTT cấp Quốc gia giai đoạn 2022-2023. 

Để việc xây danh mục thuốc đấu thầu tập trung cấp Quốc gia đáp ứng nhu 

cầu của các cơ sở y tế và theo hướng dẫn của Trung tâm DDTTTQG tại Công văn 

số 445/TTMS-NVĐT ngày 13/8/2021. Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Giảm số lượng (chỉ sử dụng cho đối tượng thật sự cần thiết) và điều 

chỉnh dạng bào chế cụ thể: 

1.1. Viên nang điều chỉnh sang dạng viên của một số hoạt chất với các lý do 

như sau. 

-  Amlodipin 5mg - Nhóm 2: Giá kế hoạch dạng viên nang cao gấp 3,7 lần so 

với dạng viên, số lượng đề xuất của viên nang nhiều hơn dạng viên.   

1.2. Viên hòa tan nhanh điều chỉnh sang dạng viên của một số hoạt chất với 

các lý do như sau. 

 - Amoxicilin 500mg+Acid Clavulanic 125mg- Nhóm 2: Giá kế hoạch dạng 

viên nang cao gấp 4 lần so với dạng viên, số lượng đề xuất của viên nang gần bằng 

dạng viên. 

 - Amoxicilin 875 mg+Acid Clavulanic 125mg - Nhóm 2: Giá kế hoạch dạng 

viên nang cao gấp 3 lần so với dạng viên, số lượng đề xuất của viên nang gần bằng 

dạng viên. 

 2. Rà soát, điều chỉnh số lượng hợp lý: 

 Cefoxitin 1g-Nhóm 1, Cefoxitin -Nhóm 2 thuốc tiêm, thuốc tiêm truyền: Giá 

cao hơn Cephalosporin thế hệ 2 (Cefuroxim, nhóm 1,2); Cephalosporin thế hệ 3 

(cefotaxim 1g nhóm1,2; ceftazidim 1g nhóm 1,2; ceftriaxon 1g nhóm 1,2) và 

Cephalosporin thế hệ 4 (Cefepim 1g nhóm 1,2, Carbapenem nhóm 1,2    
  

 3. Báo cáo của các đơn vị kèm theo Phụ lục Mẫu điều chỉnh số lượng: 

Gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) bằng văn bản có chữ ký, đóng dấu của 

Giám đốc đơn vị và địa chỉ Email: nvdsythanam@gmail.com trước ngày 26/8/2021 

để tổng hợp. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, các đơn vị báo cáo về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Dược) để được hướng dẫn kịp thời./. 
    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SYT (để b/c); 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Viết Huệ 

mailto:nvdsythanam@gmail.com
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