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           Sau khi nghiên cứu dự thảo Thông tư sửa đổi Thông tư số 11/2016/TT-BYT ngày 11/5/2016 của Bộ Y Tế “QUY ĐỊNH VIỆC 
ĐẤU THẦU THUỐC TẠI CÁC CƠ SỞ Y TẾ CÔNG LẬP” (Trên cơ sở tài liệu họp Ban soạn thảo Thông tư ngày 13/12/2017)  Hiệp 
hội doanh nghiệp dược Việt Nam có một số ý kiến đóng góp cụ thể như sau:

Điều khoản Nội dung Dự thảo Nội dung sửa đổi/bổ sung Lý do/Ghi chú/Bình luận

Điều 2 – Giải thích từ ngữ

Khoản 11.

11. Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương 
đương là cơ sở sản xuất thuốc 
được cơ quan quản lý có thẩm 
quyền của nước thuộc thành viên 
sáng lập và thành viên thường 
trực ICH cấp giấy chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 
tương đương.

11. Cơ sở sản xuất thuốc đạt tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương đương 
là cơ sở sản xuất thuốc được cơ 
quan quản lý có thẩm quyền của 
nước thuộc thành viên sáng lập và 
hoặc thành viên thường trực ICH 
cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
EU-GMP hoặc tương đương.

Đề nghị thay chữ “và” thành chữ “hoặc” cho 
chính xác hơn.

 Khoản 12. Cơ 
quan quản lý 
tham chiếu 
bao gồm ....

Cơ quan quản lý tham chiếu bao 
gồm Cơ quan quản lý dược phẩm 
Châu Âu (EMA); Anh, Pháp,......, 
& Canada. 

Cơ quan quản lý tham chiếu bao 
gồm Cơ quan quản lý dược phẩm 
Châu Âu (EMA); Anh (UK 
MHRA), Pháp (ANSM),..........., & 
Canada (Health Canada).

Đề nghị bổ sung thêm phần trong ngoặc đơn và có 
bôi đậm để đảm bảo tính minh bạch, rõ ràng và 
thống nhất trong thực hiện.

Đề nghị bổ 
sung thêm

Trong DT TT chưa có khái 
niệm/giải thích nước thành viên 
thường trực, nước sáng lập ICH

- Các nước thành viên thường 
trực ICH, bao gồm:…..

- Các nước sáng lập ICH, bao 
gồm:……

Cần phải có giải thích rõ ràng để tránh nhận thức 
không đồng nhất.

Điều 4 – Căn cứ lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu.
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Khoản 1. Mục 
d) Tỷ lệ sử 
dụng biệt 
dược gốc ....

d) Tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc so 
với tổng chi phí tiền thuốc tại cơ sở 
y tế như sau : 
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ……. 
và các cơ sở khám chữa bệnh 
tương đương không quá 30%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc …tại 
Bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y 
tế …  không quá 25%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ….tại 
Bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y 
tế … không quá 15%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ..tại 
Bệnh viện hạng 3 trực thuộc Sở Y 
tế …. không quá 4%.
- Không sử dụng biệt dược gốc tại 
cơ sở ….. không phân hạng.
Các cơ sở y tế …không vượt tỷ lệ 
tương ứng trên thì giữ nguyên tỷ lệ 
này.  

d) Tỷ lệ sử dụng biệt dược gốc so với 
tổng chi phí tiền thuốc tại cơ sở y tế 
như sau : 
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ……. và 
các cơ sở khám chữa bệnh tương 
đương không quá 30%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc …tại 
Bệnh viện hạng 1 trực thuộc Sở Y tế 
…  không quá 25%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ….tại 
Bệnh viện hạng 2 trực thuộc Sở Y tế 
… không quá 15%.
- Tỷ lệ  tối đa biệt dược gốc ..tại 
Bệnh viện hạng 3 trực thuộc Sở Y tế 
…. không quá 4%.
- Không sử dụng biệt dược gốc tại cơ 
sở ….. không phân hạng.
Các cơ sở y tế …không vượt tỷ lệ … 
trên thì giữ nguyên tỷ lệ này.  
-Đối với BV hạng 1, BV chuyên 
khoa nếu có nhu cầu sử dụng 
thuốc BDG lớn hơn tỷ lệ quy định 
ở trên thì HĐ thuốc & điều trị BV 
xác định nhu cầu tăng thêm của 
từng loại thuốc, Giám đốc BV đề 
nghị & thống nhất với BHXHVN 
trước khi mua sắm, sử dụng.

Đề nghị bổ sung thêm nội dung/phần bôi đậm để 
đảm bảo tính linh hoạt trong việc vận dụng vừa 
khống chế được việc lạm dụng thuốc BDG vừa đáp 
ứng nhu cầu điều trị của các cơ sở này .

Điều 5. Phân chia gói thầu, nhóm thuốc.

Đề nghị bổ 
 Cần bổ sung thêm nội dung nhằm
 “Sửa đổi cơ chế đấu thầu thuốc 

Theo đó cần cụ thể hóa trong nội 
dung Thông tư ý kiến chỉ đạo của 
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sung vào 
Thông tư.

biệt dược gốc đã hết bản quyền 
có nhiều thuốc generic thay 
thế”:

Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại 
Thông báo số 1649/VPCP-KGVX 
ngày 14/2/2017 “Đối với các thuốc 
biệt dược gốc đã hết bản quyền, 
có nhiều thuốc generic tham gia 
đấu thầu rộng rãi”.

Đề nghị bổ 
sung vào 
Thông tư nội 
dùng nhằm 

Cụ thể hóa quy định tại Điều 50 
Luật Đấu thầu 43/2013/QH13 
“Ưu đãi trong mua thuốc” vào 
nội dung Thông tư này: phần 
“Quy định chung” hoặc phần 
“Tổ chức thực hiện”

Việc ưu đãi trong mua thuốc được 
thực hiện theo quy định tại Điều 14 
của Luật này. Đối với thuốc sản 
xuất trong nước được Bộ Y tế công 
bố đáp ứng yêu cầu về điều trị, giá 
thuốc và khả năng cung cấp thì 
trong hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu 
phải quy định nhà thầu không 
được chào thuốc nhập khẩu”.

Điều 5, Khoản 
1; Mục b, 
gạch đầu dòng 
1 & thứ 2

b) Trong gói thầu thuốc generic, 
nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí kỹ thuật của nhóm nào thì 
được dự thầu vào nhóm đó. 
Trường hợp thuốc đáp ứng tiêu 
chí của nhiều nhóm thì nhà thầu 
được dự thầu vào một hoặc nhiều 
nhóm mà thuốc đó đáp ứng các 
tiêu chí kỹ thuật và phải có giá 
chào thống nhất trong tất cả các 
nhóm mà nhà thầu dự thầu, cụ 
thể:
- Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí tại Nhóm 1, được dự thầu vào 
Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 3, 
Nhóm 6 
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- Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí tại Nhóm 2 được dự thầu vào 
Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 6

- Bỏ Nhóm 3 ở nội dung này, vì 
thuốc Nhóm 1 (tại Phụ lục 1) chưa 
chắc đạt TĐSH.

-Bỏ Nhóm 3 ở nội dung này, vì 
thuốc Nhóm 2 (tại Phụ lục 1) chưa 
chắc đạt TĐSH.

Điều 5, Khoản 
1; Mục b, 
gạch đầu dòng 
thứ 6.

.

-Nhà thầu có thuốc không đáp 
ứng các tiêu chí của Nhóm 1, 
Nhóm 2, Nhóm 3, Nhóm 4, Nhóm 
5 thì chỉ được dự thầu vào Nhóm 
6. 
Phương án 1: Nhóm 6 chỉ được 
mua khi nhóm 4, nhóm 5 không 
trúng thầu tại cơ sở y tế tổ chức 
đầu thầu.
Phương án 2: Nhóm 6 chỉ được 
mua khi cả 5 nhóm 1, 2, 3, 4, 5 
không trúng thầu tại cơ sở y tế tổ 
chức đấu thầu

Đề nghị thực hiện theo phương án 2:  Nhóm 6 
chỉ được mua khi cả 5 nhóm 1, 2, 3, 4, 5 không 
trúng thầu tại cơ sở y tế tổ chức đấu thầu

Điều 5, Khoản 
3; Mục a) 
Nhóm 1 

3. Gói thầu thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ 
truyền quy định tại Khoản 5 Điều 
này): được phân chia thành các 
nhóm theo tiêu chí kỹ thuật và 
công nghệ được cấp phép như 
sau:
a) Nhóm 1: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền sản xuất bởi dược 
liệu được trồng trọt và thu hái  
trong nước đạt tiêu chuẩn GACP-
WHO và sản xuất tại dây chuyền 

a) Nhóm 1: Thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền sản xuất bởi dược liệu 
được trồng trọt và thu hái trong 
nước đạt tiêu chuẩn GACP-WHO 
và sản xuất tại dây chuyền sản xuất 
đạt tiêu chuẩn GMP cho thuốc cổ 
truyền, thuốc dược liệu và được Bộ 
Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận. 
Ưu tiên thuốc sản xuất bởi dược 
liệu do Doanh nghiệp tự trồng 
trọt và thu hái đạt tiêu chuẩn 
GACP-WHO.

Đề nghị bổ sung nội dung sau vào Nhóm 1: “ưu 
tiên thuốc sản xuất bởi dược liệu do Doanh 
nghiệp tự trồng trọt và thu hái đạt tiêu chuẩn 
GACP-WHO”
- 
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sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-
GMP cho thuốc cổ truyền, thuốc 
dược liệu và được Bộ Y tế Việt 
Nam cấp giấy chứng nhận.

Trong Thông tư đề nghị Ban soan thảo làm rõ (1) Điều kiện đạt GACP-WHO là điều kiện đối với một thành phần hay tất cả thành phần dược 
liệu của thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền thuộc nhóm 1; (2) Bổ sung các trường hợp thuốc có Dược liệu được trồng trọt và thu hái đạt các tiêu 
chuẩn GACP của các nước khác (Trung Quốc, Nhật Bản,…) hoặc tiêu chuẩn quốc tế (Organic, Fairtrade, Fairwild,…) đối với các thuốc   sản 
xuất từ dược liệu trong đó có dược liệu phải nhập khẩu (do không thể trồng trọt, thu hái trong nước hoặc không thể phát triển tại Việt Nam)  
đáp ứng các tiêu chuẩn GACP-WHO hoặc GACP của các nước khác hoặc tiêu chuẩn quốc tế (Organic, Fairtrade, Fairwild ….)

Điều 5, Khoản 
3, Mục b) 
Nhóm 2

“b) Nhóm 2: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền được sản xuất tại 
dây chuyền sản xuất đạt tiêu 
chuẩn WHO-GMP cho thuốc cổ 
truyền và được Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận;”

b) Nhóm 2:  Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền được sản xuất tại 
dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn 
WHO-GMP cho thuốc cổ truyền, 
thuốc dược liệu và được Bộ Y tế 
Việt Nam cấp giấy chứng nhận;

Đề nghị Ban soạn thảo sửa “cho thuốc cổ truyền” 
thành “cho thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu”.

Điều 5, Khoản 
3, Mục c) 
Nhóm 3

“c) Nhóm 3: Thuốc cổ truyền 
được sản xuất tại dây chuyền sản 
xuất chưa được Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn GMP

“c) Nhóm 3: Thuốc cổ truyền được 
sản xuất tại dây chuyền sản xuất 
chưa được Bộ Y tế Việt Nam cấp 
giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn 
GMP. (Chỉ được mua thuốc nhóm 
3 khi thuốc nhóm 1, nhóm 2 
không trúng thầu tại cơ sở y tế tổ 
chức đấu thầu)

Đề nghị Ban soạn thảo bổ sung thêm nội dung: 
“Chỉ được mua thuốc nhóm 3 khi thuốc  nhóm 
1, nhóm 2 không trúng thầu tại cơ sở y tế tổ 
chức đấu thầu” nhằm ưu tiên đối với các thuốc 
đạt chất lượng tốt hơn.
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Khoản 3 Điều 5 có DN đề nghị sửa lại như sau

 Khoản 3. 

3. Gói thầu thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền (trừ vị thuốc cổ 
truyền quy định tại Khoản 5 Điều 
này): được phân chia thành các 
nhóm theo tiêu chí kỹ thuật và 
công nghệ được cấp phép như 
sau:
a) Nhóm 1: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền sản xuất bởi dược 
liệu được trồng trọt và thu hái  
trong nước đạt tiêu chuẩn GACP-
WHO và sản xuất tại dây chuyền 
sản xuất đạt tiêu chuẩn WHO-
GMP cho thuốc cổ truyền, thuốc 
dược liệu và được Bộ Y tế Việt 
Nam cấp giấy chứng nhận.
b) Nhóm 2:  Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền được sản xuất tại 
dây chuyền sản xuất đạt tiêu 
chuẩn WHO-GMP cho thuốc cổ 
truyền và được Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận;
c) Nhóm 3: Thuốc cổ truyền  
được sản xuất tại dây chuyền sản 
xuất chưa được Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận đạt tiêu 
chuẩn WHO- GMP.
Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí kỹ thuật của nhóm nào thì 
được dự thầu vào nhóm đó. 
Trường hợp thuốc đáp ứng tiêu 
chí của nhiều nhóm thì nhà thầu 

3. Gói thầu thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền (trừ vị thuốc cổ truyền 
quy định tại Khoản 5 Điều này): 
được phân chia thành các nhóm 
theo tiêu chí kỹ thuật và công nghệ 
được cấp phép như sau:
a) Nhóm 1: Các thuốc từ dược liệu 
đáp ứng một trong các tiêu chí 
sau:

1. Thuốc được Cơ quan quản lý 
dược tham chiếu cấp phép lưu 
hành đáp ứng đồng thời các tiêu 
chí sau:
- Thuốc dược liệu, thuốc cổ truyền 
được cấp phép lưu hành bởi một 
trong các Cơ quan quản lý dược 
tham chiếu: EMA, Anh, Pháp, 
Đức, Thụy Sỹ, Thụy Điển, Mỹ, 
Nhật Bản, Úc và Canada.
- Thuốc dược liệu, thuốc cổ 
truyền được sản xuất toàn bộ trên 
dây truyền đạt EU-GMP hoặc 
tương đương tại nước là thành viên 
thường trực hoặc thành viên sáng 
lập ICH hoặc Autralia do cơ quan 
quản lý dược các nước này cấp 
phép.
 b) Nhóm 2: Thuốc dược liệu, thuốc 
cổ truyền sản xuất bởi dược liệu 
được trồng trọt và thu hái trong 
nước đạt tiêu chuẩn GACP-WHO 

(1)- Để đồng bộ với phân loại của nhóm thuốc tân 
dược, trong phân nhóm thuốc tân dược cũng có 
phân nhóm 1 là nhóm thuốc từ các nước tiên 
tiến như Anh, Pháp, Đức, Nhật…
- Tạo điều kiện để người bệnh có cơ hội tiếp 
cận được các thuốc từ dược liệu của các nước 
tiên tiến, có chất lượng vượt trội, có nghiên 
cứu khoa học công phu, giá thành hợp lý
- Tạo cơ hội cho các DN sản xuất trong nước được 
tiếp cận các sản phẩm thuốc từ dược liệu có chất 
lượng cao của các nước tiên tiến như Mỹ Nhật, 
Anh Pháp Đức…từ đó các DN nghiên cứu và sản 
xuất ra thêm nhiều sản phẩm hơn phục vụ cho nhu 
cầu khám chữa bệnh
- Việc phân nhóm như này khá đồng bộ với phân 
nhóm thuốc tân dược, giúp cho nội dung thông tư 
hoàn chỉnh, chặt chẽ hơn, và lâu phải sửa đổi hơn.

(2) - Đề nghị bổ sung nội dung sau vào Nhóm 1: 
“ưu tiên thuốc sản xuất bởi dược liệu do Doanh 
nghiệp tự trồng trọt và thu hái đạt tiêu chuẩn 
GACP-WHO”
- 
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được dự thầu vào một hoặc nhiều 
nhóm mà thuốc đó đáp ứng các 
tiêu chí kỹ thuật và phải có giá 
chào thống nhất trong tất cả các 
nhóm mà nhà thầu dự thầu, cụ 
thể:
- Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí tại Nhóm 1, được dự thầu vào 
Nhóm 1, Nhóm 2, Nhóm 2 và 
Nhóm 3;
- Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí tại Nhóm 2 được dự thầu vào 
Nhóm 2, Nhóm 3;
- Nhà thầu có thuốc đáp ứng tiêu 
chí tại Nhóm 3 được dự thầu vào 
Nhóm 3.

và sản xuất tại dây chuyền sản xuất 
đạt tiêu chuẩn GMP cho thuốc cổ 
truyền, thuốc dược liệu và được 
Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy chứng 
nhận.
 c) Nhóm 3: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền được sản xuất tại 
dây chuyền sản xuất đạt tiêu chuẩn 
GMP cho thuốc cổ truyền và 
được Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy 
chứng nhận;
 d) Nhóm 4: Thuốc dược liệu, 
thuốc cổ truyền được sản xuất tại 
dây chuyền sản xuất chưa được Bộ 
Y tế Việt Nam cấp giấy chứng nhận 
đạt tiêu chuẩn GMP.

Thuốc từ nhóm 1 được đấu thầu 
vào nhóm 2,3,4.

Điều 6. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

  Điều 6, khoản 
3.

3. Việc ghi tên thuốc trong gói 
thầu thuốc cổ truyền, thuốc dược 
liệu thực hiện như sau: 
-Chỉ ghi tên thành phần của 
thuốc, không được ghi tên thương 
mại;
- Trường hợp thuốc có cùng thành 
phần, cùng dạng bào chế: chỉ ghi 
nồng độ, hàm lượng của thành 
phần thuốc khi sự khác nhau về 
nồng độ, hàm lượng dẫn tới sự 

3. Việc ghi tên thuốc trong gói thầu 
thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
thực hiện như sau: 
-  Chỉ ghi tên thành phần của thuốc, 
không được ghi tên thương mại;
- Trường hợp thuốc có cùng thành 
phần, cùng dạng bào chế: chỉ ghi 
nồng độ, hàm lượng của thành phần 
thuốc khi sự khác nhau về nồng độ, 
hàm lượng dẫn tới sự khác nhau về 
liều dùng, chỉ định điều trị của 

Đề nghị ban soạn thảo bỏ nội dung của gạch đầu 
dòng thứ hai của Khoản 3 Điều 6 bởi lẽ Quy định 
này gây khó khăn cho việc thực hiện của DN,

Vì trên thực tế có những thuốc cùng hoạt chất, 
dạng bào chế, khác nhau về hàm lượng hoạt chất 
nhưng Bộ Y Tế vẫn phê duyệt cùng liều dùng. Mặt 
khác, việc xin được ý kiến tư vấn của cả Hội đồng 
Thuốc và Điều trị BV (bao gồm Chủ tịch, các 
thành viên Hội đồng, các BS điều trị) là rất khó 
khăn.
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khác nhau về liều dùng, chỉ định 
điều trị của thuốc và phải có ý 
kiến tư vấn của Hội đồng Thuốc 
và Điều trị. 

thuốc và phải có ý kiến tư vấn của 
Hội đồng Thuốc và Điều trị. 

Điều 28, 
khoản 3, mục 
b

b) Các nhóm thuốc khác của cùng 
hoạt chất đã trúng thầu nhưng 
buộc phải dừng cung ứng, hết 
hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu 
hành (nhưng chưa được cấp 
giấy đăng ký gia hạn)hoặc thuốc 
bị đình chỉ lưu hành…

Các nhóm thuốc khác của cùng 
hoạt chất đã trúng thầu nhưng buộc 
phải dừng cung ứng, khi phát hiện 
thuốc được sản xuất sau ngày hết 
hạn hiệu lực giấy đăng ký lưu 
hành (nhưng chưa được cấp giấy 
đăng ký gia hạn) hoặc thuốc bị 
đình chỉ lưu hành….

Doanh nghiệp đã sản xuất thuốc đó trong thời hạn 
giấy đăng ký lưu hành còn hiệu lực thì vẫn được 
phép cung ứng.

Phụ lục 1 : Các nhóm thuốc thuộc gói thầu Generic.

Nhóm 1: Các thuốc đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nhóm 1 Mục 
2, Tiêu chí 1

2. Thuốc được gia công, chuyển 
giao công nghệ đáp ứng đồng 
thời các tiêu chí:
- Thuốc tại Điểm a (?) đã được 
cấp phép lưu hành tại Việt Nam 
gia công, chuyển giao công nghệ 
cho các cơ sở sản xuất đạt tiêu 
chuẩn GMP do Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận theo lộ trình 
gia công, chuyển giao công nghệ 
quy định tại Điều ... Khoản ... của 
Thông tư này (hoàn thiện công 
đoạn đóng gói, dãn nhãn trong 3 
năm và chuyên giao toàn bộ, sản 
xuất tại Việt Nam trong 5 năm).

2. Thuốc được gia công, chuyển 
giao công nghệ, nhượng quyền 
đáp ứng đồng thời các tiêu chí:
-Thuốc tại Điểm a (hay Điểm 1 ở 
trên) đã được cấp phép lưu hành tại 
Việt Nam gia công, chuyển giao 
công nghệ, nhượng quyền cho các 
cơ sở sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP 
do Bộ Y tế Việt Nam cấp giấy 
chứng nhận theo lộ trình gia công, 
chuyển giao công nghệ, nhượng 
quyền quy định tại Điều … Khoản 
. .. của Thông tư này (hoàn thiện 
công đoạn đóng gói, dãn nhãn trong 
3 năm và chuyên giao toàn bộ, sản 
xuất tại Việt Nam trong 5 năm)”

- Cần làm rõ điểm a là điểm nào ???

- Cần có quy định cụ thể để ràng buộc bên đặt gia 
công phải chuyển giao công nghệ sản xuất và thực 
hiện các công đoạn chứa đựng hàm lượng khoa 
học kỹ thuật tại Việt Nam. Trong đó, phải yêu cầu 
giá trị sản xuất nội địa tối thiểu là 25%.
- Nếu bên đặt gia công có cam kết và có lộ trình 
chuyển giao nhưng không thực hiện cam kết của 
mình thì có biện pháp xử lý thế nào?
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Nhóm 1 Mục 
2, Tiêu chí 2

- .....
-  Thuốc sản xuất toàn bộ trên dây 
truyền đạt EU-GMP hoặc tương 
đương do cơ quan quản lý dược 
nước tham chiếu tại Điểm a cấp 
và được cơ quan quản lý dược 
của Việt Nam kiểm tra đáp ứng 
nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP 
hoặc tương đương.
…..

-……..

-Thuốc sản xuất toàn bộ trên dây 
chuyền đạt EU-GMP hoặc tương 
đương do cơ quan quản lý dược là 
thành viên thường trực hoặc 
thành viên sáng lập (cơ quan 
quản lý) ICH hoặc Autralia cấp 
giấy chứng nhận và được cơ quan 
quản lý dược của Việt Nam kiểm 
tra đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn 
EU-GMP hoặc tương đương

Việc cấp chứng nhận EU-GMP bởi các cơ quan 
quản lý dược là thành viên thường trực hoặc sáng 
lập ICH là hòan toàn phù hợp với yêu cầu chặt chẽ 
của EU-GMP. Việc giới hạn ở các nước tham 
chiếu cấp giấy chứng nhận EU-GMP sẽ hạn chế 
việc tiếp nhận chuyển giao công nghệ từ những 
nước có nền công nghiệp dược phát triển hơn Việt 
Nam nhưng không nằm trong danh sách nước tham 
chiếu - hạn chế trong 9 nước.
Bình luận: -Việc phân loại thuốc theo tiêu chi 2. 
Thuốc được gia công, chuyển giao công nghệ” có 
quá sớm vì chưa có thông tư hướng dẫn thực 
hiện triển khai hay đăng ký nhóm thuốc này theo 
Luật Dược 2016 cũng như chưa được giải thích 
trong điều 2 của dự thảo

Nhóm 1 Mục 
3, Tiêu chí 1

3.Thuốc sản xuất tại cơ sở được 
cơ quan quản lý dược Việt nam  
kiểm tra đáp ứng nguyên tắc, 
tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương 
đương đáp ứng đồng thời các 
tiêu chí:
-Sản xuất tại toàn bộ trên dây 
chuyền đạt EU.GMP hoặc tương 
đương tại nước là thành viên 
thường trực hoặc thành viên sáng 
lập ICH hoặc Australia do cơ 
quan quản lý Dược của các nước 
này cấp giấy chứng nhận và được 
cơ quan QLD Việt Nam kiểm tra 
đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn 
EU.GMP hoặc tương đương
-…………………………

- “Sản xuất toàn bộ trên dây 
truyền đạt EU-GMP hoặc tương 
đương do cơ quan quản lý dược 
của các nước là thành viên 
thường trực hoặc thành viên sáng 
lập ICH hoặc Autralia cấp giấy 
chứng nhận và được cơ quan 
quản lý dược của Việt Nam kiểm 
tra đáp ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương 
đương”

Đề nghị sửa lại nội dung, cách viết như ở bên 
(phần chữ đỏ, đạm có gạch chân) cho chuẩn xác, rõ 
ràng, dễ hiểu vì đây là nhóm nhà máy đạt tiêu 
chuẩn EU – GMP tại Việt Nam.
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Nhóm 1 Mục 
3, Tiêu chí 2

-Được cơ quan quản lý dược 
tham chiếu cấp phép lưu hành 
và xuất khẩu đến các nước 
tham chiếu

Được cơ quan quản lý dược nước 
là thành viên thường trực hoặc 
thành viên sáng lập ICH hoặc 
Autralia cấp phép lưu hành và 
xuất khẩu đến các nước này.

1) Căn cứ chủ trương lớn của Đảng & nhà nước về 
việc “Người VN ưu tiên dùng hàng VN” bằng 
hàng loạt các chính sách, văn bản chỉ đạo các cấp 
các ngành thực hiện, trong đó rõ nhất thể hiện tại 
Điều 14 và Điều 50 Luật đấu thầu năm 2013 về ưu 
đãi trong mua thuốc.
2) Phù hợp với định hướng phát triển Công nghiệp 
Dược VN được quy định tại Quyết định số 68/QĐ-
TTg ngày 10/01/2014 của Thủ tướng Chính phủ về 
việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phát triển 
Ngành Dược Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn 
đến năm 2030. Trong đó xác định:
   + Điểm b khoản 2 phần mục tiêu: đáp ứng được 
nhu cầu khám chữa bệnh đảm bảo đến năm 2020 
thuốc trong nước phải chiếm 80% tổng giá trị 
thuốc tiêu thụ trong năm.
  + Điểm c khoản 1 phần các nhiệm vụ và giải pháp 
chủ yếu: ….Nhà nước có chính sách ưu tiên sử 
dụng thuốc tại Việt Nam từ nguồn ngân sách nhà 
nước và bảo hiểm y tế.
  + Khoản 4. Giải pháp về đầu tư: 
Đẩy mạnh các hoạt động của tổ chức, cá nhân 
trong nước và ngoài nước đầu tư để phát triển 
ngành dược, nhất là sản xuất thuốc trong nước, 
sản xuất thuốc nhượng quyền, chuyển giao công 
nghệ..
3) Khuyến khích các doanh nghiệp trong nước 
mạnh dạn đầu tư cho nhà máy, dây chuyền sản 
xuất thuốc đạt các tiêu chuẩn quốc tế, bởi lẽ các 
Doanh nghiệp Dược Việt Nam chấp nhận đầu tư 
Nhà máy Công nghệ cao đạt tiêu chuẩn EU-GMP 
là vấn đề thách thức rất lớn cả về vốn, về công 
nghệ và đặc biệt là nguồn nhân lực khoa học kỹ 
thuật để vươn tầm với tiêu chuẩn quốc tế cho hiện 
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tại và cho tương lai của doanh nghiệp nói riêng và 
ngành dược nói chung trong xu thế phát triển

Nhóm 2: Các thuốc đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nhóm 2 Mục 
2, Tiêu chí 1

2.Thuốc được gia công, chuyển 
giao công nghệ, đáp ứng đồng 
thời các tiêu chí

- Thuốc tại Điểm a (?) đã được 
cấp phép lưu hành tại Việt Nam 
gia công, chuyển giao công nghệ, 
cho các cơ sở sản xuất đạt tiêu 
chuẩn GMP do Bộ Y tế Việt Nam 
cấp giấy chứng nhận theo lộ trình 
gia công, chuyển giao công nghệ, 
quy định tại Điều … Khoản . .. của 
Thông tư này (hoàn thiện công 
đoạn đóng gói, dãn nhãn trong 3 
năm và chuyên giao toàn bộ, sản 
xuất tại Việt Nam trong 5 năm)”.

- Thuốc sản xuất toàn bộ trên ... 
hoặc tương đương.
- Nguyên liệu ...tiêu chuẩn chất 
lượng (dược chất, tá dược).

- Sản phẩm gia công.... với sản 
phẩm đặt gia công.

2.Thuốc được gia công, chuyển 
giao công nghệ, nhượng quyền 
đáp ứng đồng thời các tiêu chí

- Thuốc tại Điểm a (?) đã được cấp 
phép lưu hành tại Việt Nam gia 
công, chuyển giao công nghệ, 
nhượng quyền cho các cơ sở sản 
xuất đạt tiêu chuẩn GMP do Bộ Y tế 
Việt Nam cấp giấy chứng nhận theo 
lộ trình gia công, chuyển giao công 
nghệ, nhượng quyền quy định tại 
Điều … Khoản . .. của Thông tư này 
(hoàn thiện công đoạn đóng gói, dãn 
nhãn trong 3 năm và chuyên giao 
toàn bộ, sản xuất tại Việt Nam trong 
5 năm)”

- Cty dược HG đề nghị sửa lại gạch đầu dòng 
thứ nhất bổ sung thêm thuốc nhượng quyền vào 
tiêu chí này. Tuy nhiên cần kiểm tra lại 
VBQPPL xem hình thức nhượng quyền sx có 
còn được áp dụng không ???

- Cũng có ý kiến đề nghị bỏ hết mục 2 – Thuốc 
Thuốc được gia công, chuyển giao công nghệ ra 
khỏi Nhóm 2. Vì : 
       Đối với thuốc gia công, chỉ nên chọn các thuốc 
được cấp phép lưu hành tại các nước tham chiếu 
(như nhóm 1) để đảm bảo tiêu chuẩn chất lượng 
của sản phẩm đặt gia công.

Nhóm 2 Mục 
3, Tiêu chí 2

- Thuốc được Bộ Y tế Việt Nam 
công bố có tài liệu chứng minh 
TĐSH hoặc thuốc do Bộ Y tế 

Có DN đề nghị bỏ tiêu chí này vì thuốc có TĐSH 
đã có một nhóm riêng.
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Việt Nam công bố có tài liệu 
chứng minh đáp ứng tiêu chuẩn 
an toàn, hiệu quả  hoặc miễn thử 
TĐSH theo hướng dẫn của EU.  

Nhóm 2 Mục 
3, Tiêu chí 3

3. Thuốc sản xuất tại cơ sở được 
cơ quan quản lý dược của Việt 
Nam kiểm tra đáp ứng nguyên 
tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc 
tương đương đáp ứng đồng thời 
các tiêu chí:
- Thuốc sản xuất toàn.... tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương 
đương.
- Thuốc được Bộ Y ….miễn thử 
TĐSH theo hướng dẫn của EU.  

- Tiêu chuẩn thành phẩm, nguyên 
liệu (dược chất, tá dược) phải đạt 
mức tiêu chuẩn của một trong 
các dược điển tham chiếu Anh, 
US, Nhật Bản, EU.

-Tiêu chuẩn thành phẩm, nguyên 
liệu (dược chất, tá dược) phải đạt 
mức tiêu chuẩn của một trong 
các dược điển tham chiếu Anh, 
US, Nhật Bản, EU, Việt Nam 
hoặc phải áp dụng tiêu chuẩn cơ 
sở cao hơn tiêu chuẩn dược điển 
tham chiếu Anh, US, Nhật Bản, 
EU và không yêu cầu bắt buộc 
đối với các thuốc và nguyên liệu 
(dược chất, tá dược) không có 
trong các dược điển tham chiếu. 
-Đối với trường hợp dược chất, tá 
dược dạng phối hợp không có 
tiêu chuẩn dược điển tham chiếu 
thì những Thành phần chính của 
phối hợp phải đạt mức tiêu chuẩn 
dược điển tham chiếu. 
Các tá dược tạo mùi, màu... 
không có tiêu chuẩn dược điển 
phải đạt mức tiêu chuẩn 
FAO/WHO/JECFA hoặc Food 
Chemical Codex.

(1) Cần làm rõ trong trường hợp dược điển tham 
chiếu không có đầy đủ các chuyên luận dành cho 
tất cả các nguyên liệu và Thành phẩm. Cụ thể, có 
những trường hợp Dược điển tham chiếu chỉ có 
chuyên luận nguyên liệu nhưng không có chuyên 
luận dành riêng cho Thành phẩm. Do đó, khi xây 
dựng và thuyết minh tiêu chuẩn, nhà sản xuất vẫn 
dựa trên chuyên luận chung của dạng bào chế của 
dược điển tham chiếu
- Các dược điển tham chiếu không bao hàm hết 
chuyên luận cho các tá dược được cho phép sử 
dụng trong dược phẩm, nhất là các vỏ nang cứng, 
tá dược tạo mùi, tạo màu…Quy định Đăng ký 
thuốc của Châu Âu về tá dược 
(EMEA/CHPM/QWP/396951/2006) vẫn chấp 
nhận sử dụng:
- Tá dược Dạng phối hợp 
- các tá dược mùi màu nhưng phải đạt tiêu chuẩn 
FAO/WHO hoặc Food Chemical Codex.

(2) Có DN đề nghị: Loại bỏ tiêu chí 2 & 3 cỉ để 
tiêu chí 1 vì tiêu chí TĐSH đã được tách ra một 
nhóm riêng: “Nhóm 3 – Thuốc có nghiên cứu 
TĐSH”



13

Nhóm 2 Mục 
4, Tiêu chí 1

4. Thuốc sản xuất tại cơ sở được 
cơ quan quản lý dược của Việt 
Nam cấp giấy chứng nhận GMP 
đáp ứng đồng thời các tiêu chí:
- Sản xuất tại toàn bộ trên dây 
truyền đạt EU-GMP hoặc tương 
đương tại nước là thành viên 
thường trực hoặc thành viên sáng 
lập ICH hoặc Autralia do cơ quan 
quản lý dược của các nước này 
cấp giấy chứng nhận và được cơ 
quan quản lý dược của Việt Nam 
kiểm tra đáp ứng nguyên tắc, tiêu 
chuẩn EU-GMP hoặc tương 
đương.

4. Thuốc sản xuất tại cơ sở được 
cơ quan quản lý dược của Việt 
Nam cấp giấy chứng nhận GMP 
đáp ứng đồng thời các tiêu chí:
- Sản xuất toàn bộ trên dây 
chuyền đạt EU-GMP hoặc tương 
đương do cơ quan quản lý dược 
của các nước là thành viên 
thường trực hoặc thành viên sáng 
lập ICH hoặc Úc cấp giấy chứng 
nhận và được cơ quan quản lý 
dược của Việt Nam kiểm tra, đáp 
ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-
GMP hoặc tương đương.”

- Giải thích: Sửa lại nội và viết ngắn gọn lại vì đây 
là nhóm nhà máy đạt tiêu chuẩn EU – GMP tại 
Việt Nam

Nhóm 3: Thuốc có nghiên cứu tương đương sinh học đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nhóm 3 Mục 
4, Tiêu chí 1

1. Thuốc sản xuất, lưu hành tại 
nước là thành viên thường trực và 
thành viên sáng lập ICH hoặc 
Australia.
2. Thuốc sản xuất tại cơ sở sản 
xuất đạt GMP do cơ quan quản lý 
dược của Việt Nam cấp giấy 
chứng nhận:
- Nguyên liệu (dược chất) đạt 
GMP.
- Nghiên cứu TĐSH tại Việt Nam 
hoặc Trung tâm BE được Bộ Y tế 
Việt Nam thừa nhận, công nhận.

1. Thuốc (bao gồm cả thuốc tương 
tự sinh học) sản xuất, lưu hành tại 
nước là thành viên thường trực và 
thành viên sáng lập ICH hoặc 
Australia.

 

-Đề nghị  xem xét bổ sung thêm Sinh phẩm 
tương tự vào Nhóm 3 Vì một trong những điểm 
mới của Luật dược 2016 là lần đầu tiên nêu định 
nghĩa của Sinh phẩm tương tự là: sinh phẩm có sự 
tương tự về chất lượng, an toàn, hiệu quả so với 
một thuốc sinh học tham chiếu.
-Tuy nhiên trong Dự thảo lại chưa đề cập đến cho 
những Sinh phẩm tương tự này.
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Ghi chú: 
- Bộ Y tế sẽ công bố danh sách 
các thuốc thuộc nhóm Huyết áp, 
Tim mạch, Tiểu đường, Kháng 
sinh khi tham dự đấu thầu cung 
ứng cho các cơ sở y tế phải có 
nghiên cứu tương đương sinh 
học.
- Nội dung này sẽ quy định tại 
Tổ chức thực hiện của Thông tư.

Về mục ghi chú:
Đề nghị Bộ Y tế có lộ trình cụ thể, thích hợp về 
nghiên cứu tương đương sinh học đối với các 
thuốc thuộc nhóm Huyết áp, Tim mạch, Tiểu 
đường, Kháng sinh để đảm bảo khả năng cung 
ứng thuốc liên tục & không gây sốc cho các nhà 
sản xuất.

Nhóm 4: Các thuốc đáp ứng một trong các tiêu chí sau:

Nhóm 4; Tiêu 
chí 3

3. Tiêu chuẩn thành phẩm, 
nguyên liệu phải đạt tiêu chuẩn 
của các dược điển Anh, Mỹ, 
Nhật, EU.

3. Tiêu chuẩn thành phẩm, nguyên 
liệu phải đạt tiêu chuẩn của các 
dược điển Anh, Mỹ, Nhật, EU, Việt 
Nam hoặc phải áp dụng tiêu 
chuẩn cơ sở có mức chất lượng 
cao hơn hoặc bằng tiêu chuẩn 
dược điển tham chiếu, DĐVN và 
không yêu cầu bắt buộc đối với 
các thuốc và nguyên liệu (dược 
chất, tá dược” không có trong các 
dược điển này”. Hoặc, 

Bỏ tiêu chí này.

- Tiêu chí 3 để như dự thảo sẽ gây khó khăn cho 
các DN .

- Hiện Dự thảo đang chia thành 6 nhóm. Đề nghị 
nên phân chia thành 5 nhóm (nhập nhóm 4 và 
nhóm 5 vào làm 1).

Phụ lục 3 - Hướng dẫn việc ghi dạng bào chế tại kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc

I.Thuốc viên uống
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Khoản 1. Viên

Viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, viên nang mềm, viên 
nang chứa vi hạt (pellet, vi nang, 
vi cầu, tiểu phân nano…), viên 
bao đường, viên nhiều lớp, viên 
ngậm, viên nhai.

-Viên nén, viên bao phim, viên 
nang cứng, viên nang mềm, viên 
nang chứa vi hạt (pellet, vi nang, vi 
cầu, tiểu phân nano…), viên bao 
đường, viên nhiều lớp, viên ngậm, 
viên nhai. viên hoàn cứng, viên 
hoàn mềm, viên hoàn giọt, viên 
giải phóng có kiểm soát, viên hòa 
tan nhanh, viên phân tán, viên 
đặt dưới lưỡi.

-Đối với thuốc viên uống: Đề nghị ghi cụ thể dạng 
bào chế cơ bản để phản ánh rõ tác dụng của thuốc 
và phân loại thuốc. Nên ghi thành các dạng: viên 
nén, viên bao phim, viên bao đường, viên nang 
cứng, viên nang mềm, viên nang chứa vi hạt, viên 
hoàn cứng, viên hoàn mềm, viên hoàn giọt, viên 
giải phóng có kiểm soát, viên hòa tan nhanh, viên 
phân tán, viên đặt dưới lưỡi.

Đề nghị bổ sung thêm: viên hoàn cứng, viên hoàn 
mềm, viên hoàn giọt, viên giải phóng có kiểm 
soát, viên hòa tan nhanh, viên phân tán, viên 
đặt dưới lưỡi.

Khoản 5. Viên 
bao tan ở ruột

Viên nén hoặc viên nang cứng 
hoặc viên nang mềm bao tan ở 
ruột (hoặc bao tan trong ruột hoặc 
bao kháng dịch vị), viên nén hoặc 
viên nang cứng hoặc viên nang 
mềm chứa pellet/hạt/vi hạt bao 
tan ở ruột (hoặc bao tan trong ruột 
hoặc bao kháng dịch vị)

Viên nén, viên nén bao phim hoặc 
viên nang cứng hoặc viên nang 
mềm bao tan ở ruột (hoặc bao tan 
trong ruột hoặc bao kháng dịch vị), 
viên nén, viên nén bao phim hoặc 
viên nang cứng hoặc viên nang 
mềm chứa pellet/hạt/vi hạt bao tan 
ở ruột (hoặc bao tan trong ruột hoặc 
bao kháng dịch vị)

Bổ sung để làm rõ.

II.Thuốc uống dạng cốm, bột, hạt, dung dịch, hỗn dịch, siro, nhũ dịch, gói uống chứa các viên hoàn nhỏ chia liều tính theo gam; Gel 
uống; cao lỏng.
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VIII. Thuốc khác

Khoản 1. 
Thuốc dùng 
ngoài

Mỡ, kem, gel, bột nhão, cồn 
thuốc, hỗn dịch bôi ngoài da, 
dung dịch bôi ngoài da, bột bôi 
ngoài da, cao bôi ngoài da, dầu 
xoa, cao lỏng dùng ngoài; dung 
dịch, gel, kem bôi âm đạo.

Mỡ, kem, gel, bột nhão, cồn thuốc, 
hỗn dịch bôi ngoài da, dung dịch 
bôi ngoài da, bột bôi ngoài da, cao 
bôi ngoài da, dầu xoa, cao lỏng 
dùng ngoài; dung dịch, gel, kem bôi 
âm đạo, Thuốc nước dùng ngoài, 
cao xoa, dầu thuốc.

Bổ sung: Thuốc nước dùng ngoài, cao xoa, dầu 
thuốc.

Điều 6. Nội dung kế hoạch lựa chọn nhà thầu 

Khoản 1. Gói 
uống

Gói cốm, gói bột, gói hạt pha 
dung dịch hoặc hỗn dịch

Gói cốm, gói bột, gói hạt pha 
dung dịch hoặc hỗn dịch, gói uống 
chứa các viên hoàn nhỏ chia liều 
tính theo gam; Gel uống;

Đề nghị bổ sung:  Gói uống chứa các viên hoàn 
nhỏ chia liều tính theo gam; Gel uống;

Khoản 2. 
Dung dịch, 
hỗn dịch, nhũ 
dịch uống

Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương 
(nhũ dịch), siro, Elixir

 Dung dịch, hỗn dịch, nhũ tương 
(nhũ dịch), siro, Elixir, Cao lỏng, 
cao thuốc, rượu thuốc, thuốc 
nước.

Đề nghị bổ sung:  Cao lỏng, cao thuốc, rượu 
thuốc, thuốc nước

III. Thuốc tác dụng tại miệng.

Khoản 2. 
Thuốc tác 
dụng tại niêm 
mạc miệng

Dung dịch, hỗn dịch, bột nhão, 
miếng dán, gel bôi, xịt niêm mạc 
miệng, thuốc súc miệng, vệ sinh 
khoang miệng.

Dung dịch, hỗn dịch, thuốc bột, 
miếng dán, gel bôi, xịt niêm mạc 
miệng, thuốc súc miệng, vệ sinh 
khoang miệng.

Thay thế : “Bột nhão thành  Thuốc bột.
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Khoản 1, 
điểm c

c)Tên mỗi phần trong gói thầu 
thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
gồm các thông tin sau: tên thuốc; 
đường dùng, dạng bào chế; đơn vị 
tính; số lượng; nhóm thuốc; đơn 
giá và tổng giá trị thuốc đó

c.Tên mỗi phần trong gói thầu 
thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu 
gồm các thông tin sau: tên thuốc; 
nồng độ/hàm lượng (nếu có); 
đường dùng, dạng bào chế; đơn vị 
tính; số lượng; nhóm thuốc; đơn giá 
và tổng giá trị thuốc đó

Chúng ta đang hướng đến việc chuẩn hóa các 
thuốc dược liệu. Cho nên để tránh trường hợp phát 
sinh các thuốc với nồng độ/hàm lượng lạ như đã 
từng xảy ra đối với thuốc hóa dược, đề nghị bổ 
sung nồng độ/hàm lượng vào hồ sơ mời thầu.
Mặt khác, cùng một công thức dược liệu, nhưng 
nếu nồng độ/hàm lượng khác nhau sẽ dẫn đến giá 
thành sản phẩm khác nhau, liều lượng sử dụng 
khác nhau, chi phí điều trị trên ngày khác nhau. Do 
đó, để tạo sự công bằng giữa các nhà sản xuất cũng 
như tạo thuận lợi cho hội đồng chấm thầu cần bổ 
sung thêm nồng độ/hàm lượng vào gói thầu thuốc 
cổ truyền, thuốc dược liệu

Khoản 4, 
điểm c

c) Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, đơn vị phải tham khảo giá 
thuốc và dược liệu trúng thầu 
trong vòng 12 tháng trước của các 
cơ sở y tế do Bộ Y tế (Cục Quản 
lý Dược, Cục Quản lý Y, Dược cổ 
truyền) hoặc Bảo hiểm xã hội 
Việt Nam cập nhật và công bố 
trên Trang Thông tin điện tử để 
làm cơ sở xây dựng đơn giá của 
từng thuốc, cụ thể:
- Tham khảo giá thuốc và dược 
liệu trúng thầu trên Trang Thông 
tin điện tử của Cục Quản lý 
Dược, của Cục Quản lý Y, Dược 
cổ truyền hoặc của Bảo hiểm xã 
hội Việt Nam làm cơ sở xây dựng 
đơn giá của từng thuốc theo 
nguyên tắc: Giá kế hoạch của 
từng thuốc và  dược liệu không 

c) Khi lập kế hoạch lựa chọn nhà 
thầu, đơn vị phải tham khảo giá 
thuốc và dược liệu trúng thầu trong 
vòng 12 tháng trước của các cơ sở y 
tế do Bộ Y tế (Cục Quản lý Dược, 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) 
hoặc Bảo hiểm xã hội Việt Nam 
cập nhật và công bố trên Trang 
Thông tin điện tử để làm cơ sở xây 
dựng đơn giá của từng thuốc, cụ 
thể:
- Tham khảo giá thuốc và dược liệu 
trúng thầu trên Trang Thông tin 
điện tử của Cục Quản lý Dược, của 
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền 
hoặc của Bảo hiểm xã hội Việt 
Nam hoặc giá thuốc trúng thầu 
các vùng lân cận (trường hợp 
chưa có kết quả trúng thầu nào 
được công bố)  hoặc giá đăng ký 

Giá thuốc trúng thầu trong vòng 12 tháng trước là 
một căn cứ để cơ sở y tế tham khảo khi xây dựng 
giá kế hoạch trong hồ sơ mời thầu. Để giá thuốc 
trúng thầu được công bố trên trang thông tin điện 
tử thường có một độ trễ nhất định tính từ lúc có 
quyết định lựa chọn nhà thầu. Do đó, để tạo thuận 
lợi cho các chủ đầu tư, nên thừa nhận các kết quả 
đấu thầu mặc dù kết quả đó chưa được công bố 
trên website.
Mặc khác, công bố kết quả đấu thầu trên website 
chỉ là hình thức thể hiện văn bản còn về bản chất 
tất cả các kết quả đấu thầu đều có hiệu lực và giá 
trị như nhau. Do đó, không có căn cứ pháp lý trong 
việc phân biệt đối xử giữa kết quả đấu thầu được 
công bố trên website và chưa được công bố.
Ngoài ra, khi triển khai thực hiện thông tư 
11/2016/TT-BYT các cơ sở y tế quá cứng nhắc và 
không thừa nhận kết quả đấu thầu chưa được công 
bố trên website. Do đó, bổ sung quy định này là 
hết sức cần thiết để thuận lợi hơn cho chủ đầu tư 
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được cao hơn giá trúng thầu cao 
nhất của thuốc đó trong mỗi 
nhóm thuốc đã được công bố;

với Cục QLD (giá đăng ký trung 
bình của thuốc được sx tại nhà 
máy có cùng tiêu chí kỹ thuật)    
làm cơ sở xây dựng đơn giá của 
từng thuốc theo nguyên tắc: Giá kế 
hoạch của từng thuốc và  dược liệu 
không được cao hơn giá trúng thầu 
cao nhất của thuốc đó trong mỗi 
nhóm thuốc đã được công bố;

trong việc xây dựng giá kế hoạch

Điều 35. Xử lý tình huống trong quá trình lựa chọn nhà thầu: Điều 35, khoản 4, điểm a,b,c

Khoản 4, 

a) Thay đổi liên quan đến tên 
thuốc, tên nhà máy sản xuất trong 
quá trình lưu hành nhưng số giấy 
đăng ký lưu hành hoặc giấy phép 
nhập khẩu không thay đổi;

b) Thay đổi số giấy đăng ký lưu 
hành hoặc được cấp giấy phép 
nhập khẩu mới nhưng các thông 
tin khác không thay đổi (tên 
thuốc, nhà sản xuất, tiêu chuẩn 
chất lượng, tuổi thọ, phân nhóm 
thuốc dự thầu).

a) Thay đổi liên quan đến tên thuốc, 
tên nhà máy sản xuất trong quá 
trình lưu hành nhưng số giấy đăng 
ký lưu hành hoặc giấy phép nhập 
khẩu không thay đổi;
b) Thay đổi số giấy đăng ký lưu 
hành hoặc được cấp giấy phép 
nhập khẩu mới nhưng các thông tin 
khác không thay đổi (tên thuốc, nhà 
sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng, 
tuổi thọ, phân nhóm thuốc dự thầu).

Đề ghị bổ sung thêm mục c)

c) Thay đổi cách ghi tên hoạt chất 
(hoặc dược liệu) mà không làm 
thay đổi bản chất các thành phần 
trong công thức và đã được sự 
cho phép của các cơ quan quản lý 

Đối với dược liệu, cùng một vị dược liệu có thể tồn 
tại nhiều cách gọi tên khác nhau. Tùy từng thời 
điểm, nhà sản xuất có thể quyết định gọi tên dược 
liệu đó bằng những cái tên khác nhau (tên thường 
dùng, tên trong dược diển, tên theo các vùng miền 
nhất định...). Việc thay đổi cách ghi tên dược liệu 
đã được Cục Quản lý Dược thẩm định và phê 
duyệt. Để tránh chồng chéo trong quản lý, đúng ra 
các cơ quan khác nên kế thừa và sử dụng kết quả 
của Cục Quản lý Dược thay vì thực hiện thẩm định 
lại.
Nhưng thực tế, đối với các thuốc có thay đổi cách 
ghi tên dược liệu trong quá trình lưu hành. Mặc dù, 
doanh nghiệp đã cung cấp công văn đồng ý của 
Cục Quản lý Dược nhưng một số cơ quan vẫn tiến 
hành thẩm định lại bằng cách yêu cầu cung cấp tài 
liệu gốc. Điều này gây đình trệ quá trình cung ứng 
thuốc làm ảnh hưởng đến quyền lợi của doanh 
nghiệp và bệnh nhân. Do đó, đề nghị quy định rõ 
trong văn bản luật để các cơ quan có cơ sở thực 
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nhà nước. hiện.

Điều 40. Tổ chức thực hiện

- Đề nghị bổ sung  qui định cơ quan chịu trách nhiệm công bố:“”dây truyền đạt EU-GMP hoặc tương đương  do cơ quan quản lý 
dược nước thành viên thường trực hoặc thành viên sáng lập ICH hoặc Autralia cấp giấy chứng nhận và được cơ quan quản lý 
dược của Việt Nam kiểm tra đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương” .

Một số nội dung trong dự thảo Thông tư cần làm rõ và/hoặc bổ sung thêm :
1) Về quy định ; Cơ quan quản lý dược của Việt Nam kiểm tra đáp ứng nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương” cần có quy định 
cụ thể Cục QLD kiểm tra theo hình thức nào?
a) Kiểm tra, thẩm định hồ sơ: sau khi cơ sở được đánh giá đạt và được cấp giấy chứng nhận EU-GMP, cơ sở nộp hồ sơ liên quan vào Cục 
Quản lý Dược để kiểm tra.
b)  Kiểm tra, thẩm định trực tiếp tại cơ sở sản xuất thì tiến hành theo cách nào dưới đây:
+  Hoặc, Cơ quan quản lý  dược của Việt Nam tham gia kiểm tra, đánh giá cùng với đoàn đánh giá tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương.
+  Hoặc, Cơ quan quản lý dược của Việt Nam tiến hành kiểm tra, đánh giá riêng sau khi đoàn đánh giá tiêu chuẩn EU-GMP hoặc tương đương 
đánh giá và cấp chứng nhận cho cơ sở.
2) Về chứng minh năng lực kinh nghiệm trong việc thực hiện hợp đồng cung cấp thuốc của nhà thầu về sản phẩm dự thầu:  đề nghị chỉ cần 
chứng minh bằng tổng giá trị các hợp đồng mà nhà thầu đã thực hiện với các đơn vị mời thầu trên cả nước, không phải bắt buột  lấy giá trị của 
sản phẩm đó để chứng minh như hiện tại (ví dụ có hồ sơ quy đinh : Hợp đồng cung cấp tương tự bao gồm tương tự về chủng loại, tính chất, 
quy mô với số lượng tham dự thầu). Lý do: Khi Công ty ra sản phẩm mới thì chưa có hợp đồng chứng minh, nếu ràng buộc như vậy sẽ hạn chế 
tham gia thầu của sản phẩm mới
3) Đề nghị nếu SYT địa phương tiến hàng đấu thầu tập trung thì giao toàn bộ danh mục cho SYT đấu, nếu như hiện tại vừa SYT đấu 106 hoạt 
chất, vừa BV lại đấu danh mục còn lại,… như vậy làm khó cho Bệnh viện và doanh nghiệp, tốn kém rất nhiều mà không hiệu quả
4)  Nên quy định rõ ràng về quy cách, dạng bào chế tránh hiện tượng đấu thầu độc quyền do quy định trong hồ sơ về Quy cách (Quy cách khác 
lạ), dạng viên,…. 
5) Những sản phẩm độc quyền: Biệt dược, nhóm PICs I và II, nhóm TĐSH mà chỉ có 1 sản phẩm độc quyền thì không nên đấu thầu mà SYT 
nên tiến hàng thương thảo giá , chứ tổ chức đấu thầu cũng không tác dụng mà giá thì cao, …
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Trên đây là một số ý kiến đóng góp của Hiệp hội doanh nghiệp dước Việt Nam vào dự thảo Thông tư thy thế thong tư 
11/2016/TT-BYT của Bộ Y Tế “Quy định việc đấu thầu thuốc tại các Cơ sở y tế công lập”; Đề nghị Ban soạn thảo nghiên cứu, tiếp 
thu nhằm hoàn thiện dự thảo trước khi trình Lãnh đạo Bộ Y tế ký, ban hành. 


