
 

 

    SỞ Y TẾ TỈNH KON TUM     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

BỆNH VIỆN ĐA KHOA TỈNH                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:          /BVĐKT-KD 

 

V/v gửi thư mời báo giá thuốc 

phục vụ cho công tác đấu thầu tập 

trung cấp địa phương năm 2023 

Kon Tum, ngày       tháng 12 năm 2022 

 

 

 

      Kính gửi: Các Công ty kinh doanh dược phẩm. 

 

Căn cứ Thông tư số 15/2019/TT-BYT ngày 11 tháng 7 năm 2019 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc đấu thầu thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Để có cơ sở xây dựng giá kế hoạch đối với các thuốc thuộc danh mục đấu 

thầu tập trung cấp địa phương năm 2023 do Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum tổ 

chức đấu thầu,  

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum gửi công văn đến các Công ty kinh 

doanh dược phẩm trên cả nước tham gia báo giá các mặt hàng thuốc theo danh 

mục hoạt chất có file đính kèm. 

- Tiêu chí kỹ thuật của các thuốc cần báo giá cụ thể như sau: 

+ Nhóm 1: Nhóm 1 bao gồm các thuốc đáp ứng 01 (một) trong 03 (ba) 

tiêu chí sau đây: 

a) Được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, 

tiêu chuẩn EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 

tương đương EU-GMP tại nước thuộc danh sách SRA; 

b) Thuốc thuộc danh mục thuốc biệt dược gốc hoặc sinh phẩm tham chiếu 

do Bộ Y tế công bố, trừ thuốc biệt dược gốc thuộc danh mục thuốc được áp 

dụng hình thức đàm phán giá do Bộ Y tế ban hành và đã được công bố kết quả 

đàm phán giá; 

c) Được sản xuất toàn bộ các công đoạn tại Việt Nam và phải đáp ứng 

đồng thời các tiêu chí sau đây: 

- Sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu 

chuẩn EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 

tương đương EU-GMP và được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt 

nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc nguyên tắc, tiêu chuẩn tương đương EU- 

GMP; 

- Được cơ quan quản lý dược của nước thuộc danh sách SRA cấp phép 

lưu hành theo hướng dẫn khoản 8 Điều 50 Thông tư này; 

- Thuốc lưu hành tại Việt Nam và thuốc được nước thuộc danh sách SRA 

cấp phép lưu hành phải có cùng công thức bào chế, quy trình sản xuất, tiêu 

chuẩn chất lượng, phương pháp kiểm nghiệm; dược chất, tá dược phải có cùng 

tiêu chuẩn chất lượng, cơ sở sản xuất, địa điểm sản xuất theo hướng dẫn khoản 8 

Điều 50 Thông tư này. 



 

 

+ Nhóm 2 bao gồm các thuốc đáp ứng 01 (một) trong 02 (hai) tiêu chí sau 

đây: 

a) Được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, 

tiêu chuẩn EU-GMP hoặc dây chuyền sản xuất thuốc đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn 

tương đương EU-GMP và được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt 

nguyên tắc, tiêu chuẩn EU-GMP hoặc nguyên tắc, tiêu chuẩn tương đương EU- 

GMP. 

b) Được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản xuất thuốc tại nước là thành 

viên PIC/s đồng thời là thành viên ICH, được cơ quan quản lý có thẩm quyền 

của nước này cấp chứng nhận đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn PIC/s-GMP và được cơ 

quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt nguyên tắc, tiêu chuẩn PIC/s-GMP. 

+ Nhóm 3:  Bao gồm các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc 

được cấp giấy phép nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam và có báo cáo nghiên 

cứu tương đương sinh học được Cục Quản lý Dược công bố.”; 

+ Nhóm 4:  Bao gồm các thuốc được sản xuất toàn bộ trên dây chuyền sản 

xuất tại Việt Nam được cơ quan quản lý dược Việt Nam đánh giá đạt nguyên 

tắc, tiêu chuẩn WHO-GMP. 

+ Nhóm 5:  Bao gồm các thuốc được cấp giấy đăng ký lưu hành hoặc 

được cấp giấy phép nhập khẩu để lưu hành tại Việt Nam 

- Giá các sản phẩm trong báo giá:  

Là giá bán đã bao gồm thuế và các khoản chi phí vận chuyển thuốc đến 

các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh Kon Tum. Giá không được cao hơn giá kê 

khai đã được Cục quản lý dược đăng tải.  

- Thời gian nhận báo giá: Trước ngày 07/12/2022. 

- Địa chỉ nhận báo giá: Khoa Dược, Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum, số 

224 Bà Triệu, phường Quang Trung, thành phố Kon Tum, tỉnh Kon Tum. 

Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum rất mong được sự hợp tác của Quý 

Công ty./. 

 

Nơi nhận:                  
- Như trên;               

- Lưu: VT, K.Dược.  

           GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

           Võ Văn Thiện 
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