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Can cz Lusit dz4rqc s 105/2016/QH13 ngay 06 thông 4 nãrn 2016;
Can czr Nghj djnh sd 75/201 7/ND-CP ngày 20 tháng 6 närn 2017 cza
ChInh phu quy djnh chzec näng, nh1em vy, quyên hzn và cci cãu to chzc cãa
Bc5 Y tê;
Theo dJ nghj cáa Cyc zrithng Cyc Quán lj 1', Dirçic c truyen, Cyc lrtthng
Cyc Quán !3 Du-qc;
B5 lrwóng B(5 Y tl ban hành Thông tic Ban hành danh myc thucc thkt yêu.

Diu 1. Phm vi diu chinh
Thông tu nay quy djnh nguyen tc xây drng, tiêu chi lra ch9n thuc thit
yeu bao gôm thuôc hóa duc, väc xin, sinh phm, thuóc Co truyên, thuOc dtrçc
lieu; danh mkic thuôc thiét yéu; s diing danh mvc thuc thiét yêu và trách nhiem
thc hien.
Diu 2. Nguyen tAc xãy dyng và tiêu chi lip chçn thu& vão danh mtic
thuóc thiót yu

I. Nguyen. tc xây dirng danh mi1ic thuc thit yu:
a) Can cr vao các tiêu chI lita chpn thuóc quy djnh ti Khoãn 2 Diu nay,
cac hi.râng dn ch.n doán và diêu trj, các quy trInh chuyn mon k5' thut do
B tnzâng B( Y tê ban hành; ké thra danh myc thuôc thiêt yêu via Nam lan thr
VI và tham khão danh mi1ic thuóc thi& yu cüa To chCrc Y tê the giói;
b) Phü hçip vâi chfnh sách, pháp lut v thuc, thic té sCr dung và khâ
nng bão darn cung üng thuc cüa Viet Nam;
c) Quy djnh v each ghi ten thu6c trong Danh muc thu6c thi&t yu:
- Không ghi ten riêng cüa thuc;
- Thu6c hóa di.rcic, sinh phitm: duçic ghi theo ten chung qu6c t cUa hoat
chAt hoc hn hcip hoat chat trong cong thirc thu6c;
- Vc xin disçc ghi theo loai vc xin hoc ten thanh phn cUa vc xin (VI dt:
vac xin phong benh viêm gan B);
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- Vj thu6c c truyn duçic gJi theo ten cüa duçic 1iu gôrn ten ting Vit
thung gçi và ten khoa hoc. Ten ting Vit cüa duçic 1iu có the duqc gi bang
ten khác nhi.rng phãi có cüng ten khoa hçc;
- Thuc duçic 1iu, thu6c c truyn (trir vj thuc C6 truyn): &rc ghi theo
ten ting Vit cüa tirng thành phn ducic 1iu hoc vi thuôc có trong cüng cong
thirc thuc. Tnthng hcp ten ducc 1iu, vj thuôc bang tiêng Vit có các cách gi
khác nhau thI can ct vào ten khoa hQc cUa duçic Iiu.
2. Tiêu chI h.ra chçn thu6c vào danh miic Thu6c thit yu:
Thuc duçic xem xét 1ra ch9n vào danh mvc thu6c thit yu khi dáp irng
các yêu câu sau:
a) Tiéu chI chung:
- Bâo dam an toân, hiu qua cho ngu&i sCr diing;
- Dáp üng nhu cAu chäm soc sCrc khOe cüa da s6 nhân dan.
b) Tiéu chi ci,i th:
- Thu6c hóa thrcic, sinh phm: i.ru tiên hra ch9n các thuc dan thành phn,
nêu là da thành phãn phài ch(xng minh &rçlc sir két hcip do có lçii hon khi dung
tirng thành phân riêng rê ye tác dung và d an toàn;
- Vc xin: ru tiên Iira chQn vc xin phc vi chucing trinh tiêrn chüng ma
rng; vc xin ma Vit Nam da san xut dtrcrc và dä duçic cap giây phep liru
hành; vc xin dung cho các djch I&n; và xin dcing d phOng các bnh gay nguy
hiCm den tInh mng cta ngu&i sCr dicing;
- Thu6c c6 truyn (tth vj thu6c Co truyn), uu tiên hja chçn: thu6c duçrc
san xuât t?i Vit Nam; Các ch phâm thuc de tài cap Nhà ntróc, cap B, cap
tinh va tuong ducmg dã duçic nghimthu ya cã giây clang k hruhánh; Các chê
phâm có xuât xir tr danh mvc bài thuôc cô truyên dã di.rçic B Y tê cong nhn;
- Vj thu6c C6 truyn iru tiên lija chon: nhüng vj thu6c chê bin tx thrçic
1iu có trong Duçic diên Vit Nam; nhiig vj thuôc &rcc chê biên t& các duqc
1iu dc thU cUa cia phuung, các vj thuôc duçic chê biên tir duçic 1iu thuc danh
miic dtrc 1iu thrcvc nuôi trOng, thu hái trong nu&c clap thig yêu câu ye diêu trj
và khâ nãng cung cap;
- Thu6c di.rqc 1iu: i.ru tiên lira chpn các thu6c duçrc 1iu trong thành phAn
chi:ra cac ducic 1iu hoc hn hqp các ducic 1iu có ten trong Danh mic vj thuôc
cO truyên ban hânh kern theo danh muc vi thuôc cô truyên thiêt yéu.
c
.
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Dieu 3. Danh mic thuoc thiet yeu
Ban hành kern theo ThOng tu nay danh miic thuOc thiet yeu, bao gOm:
1. Danh miic thu6c hóa duqc, vc xin, sinh phrn thit yu (Phii 1iic I).
2. Danh mc thuôc cô truyên, vi thuOc cô truyên, thuOc duçrc 1iu thiêt yêu:
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a) Thu6c c truyn Co xutt xü thuc danh muc bài thu6c c6 truyên ducic
BO Y té cong nhn và duçrc niin thcr lam sang;
b) Thuc thrcic lieu bao gÔm thuc ducic 1iu d dtrçic cp giy dng k
hru hành tai Vit Nam v trong thãnh phn chira di.rqc 1iu cO ten trong danh
muc vi thuc cô truyên thiêt yu ban hành kern theo Thông tu nay;
c) Thuc theo danh muc thuc c6 truyn dA dtrçic cp giy däng ky hru
hành tai Vit Nam ban hành kôrn thco Thông t.r nay (Phi hc II);
d) Danh muc vi thuôc c6 truyên (Phi 1ic II).
Diu 4. Sr dyng danh rnijc thuc thit yu
Danh muc thuc thit yu di.rcic scr dung cho các muc dIch sau day:
1. Xây dijng th6ng nht các chInh sách cüa Nhà rnràc ye: dãu tir, quãn I
gia, vn, thué, phi các vAn d lien quan dn san xuAt, kinh doanh, báo quan,
kiêm nghim, xut khAu, nhp khu thu6c, nguyen 1iu lam thuôc dê bâo dam có
du thuóc trong danh muc thuöc thit yu phic v cong tác bâo v, chäm soc và
nAng cao sCrc khoé nhân dan.
2. S'r dung trong các hoat dng dào tao, giãng day, hixäng dn sü dung
thuôc cho h9c sinh, sinh vien tai các trithng cO dão to khêi nganh süc khOe.
3. Xây drng danh rniic thu& thuc ph?m vi thanh toán cüa qu5 bão hiêm y té.
4. Lam ca sâ d Hi ding thuc và diu trj xAy dirng danh muc thuôc sCr
dung trong Ca si khAm bnh, chüa bnh dAp ng nhu câu diêu trj trinh ngtrñ
d(rng du ca ca khAm bnh, chta bnh phe duyt.
5. Lam ca s& dé xay dmg Danh muc thuc du thu, Danh muc thu6c du
thâu tp trung, Danh muc thuôc dixcic áp dung hinh thixc dam phAn giá.
6. Quy djnh phm vi bAn lé thuc tai cci sà bAn lé là tü thu6c tram y t xA,
bao gOm:
a) Thuc cO k hiu (*) trong danh muc thu6c hóa dtrçic, sinh pham
thiét yeu;
b) Toãn b thu6c di.rcic 1iu, thu6c c6 truyn, vj thuc c truyn thit
yu ban hành kern theo Thông tu nay.
.

Dieu 5. Hiçu h1c thi hành
1. Thông tu nay có hiu lijc thi hành k tr ngày 15 thang 10 nAm 2018.
2. Bãi bO Thông tu s 40/2013/TT-BYT ngày 18 tháng 11 nAm 2013 cCia
BO tru&ng B Y té v vic ban hành danh muc thuc thiêt yêu thuôc dOng y và
thuOc tr dtrçic 1iu và Thông tu so 45/2013/'lT-BYT ngày 26 tháng 12 nm 2013
trumg B Y t v vic ban hành danh muc thuôc thit tAn dLrcic IAn VI ké
cüa
tir ngày Thông tu nay có hiu 1irc. tJ
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Diu 6. Diu khoãn chuyn tip
Trubng hçip ca so khám bnh, chcra bnh scr dmg danh mvc thuc thit
yu quy djnh ti Thông tu s6 40/2013/TF-BYT ngày 18 tháng 11 näm 2013 cüa
B) tnrOng B Y t v vic ban hành danh m1c thu& thit yu thu& dong y và
thuic t1r ducic 1iu và Thông ti.r s6 45/2013iTF-BYT ngày 26 tháng 12 näm 2013
cüa B trtthng B Y t v vic ban hàrih danh mic thuc thit tan ducic 1n VI
lam can cr xay dimg cac danh mvc quy djnh ti Diu 4 Thông tu nay truOc ngày
Thông tu nay có hiu Iirc thI tip tiic thirc hin theo quy djnh ti các van ban trén
nhung phài rà soát cp nht theo quy djnh ti Thông tu nay trong thii gian chm
nht là 12 tháng k tr ngày Thông tu nay Co hiu hrc.
.)
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Theu 7. Trach nhiçm thi hanh
Cic Quãn 1 DI.rç?c, Cic Quân 1 Y, DLrqc c truyn, Ctic Quân 1 khám
cha bnh, Vii K hoch - Tài ChInh, các dan vj trijc thuc B Y te, các dan vi
y t ngành, SO Y té các tinh, thânh phô trIc thuc trung uang, Tong cong ty
duçic Vit Nam, cãc Ca sO khám bnh, chQa bnh, các ca sO san xuãt, kinh
doanh duqc và các to chCrc, cá nhân CO lien quan chju trách nhim thc hin
Thông tu nay.
Trong qua trInh thrc hin nu có vn d vuOng mac, các t chc, cá nhân
kjp thii phãn ánh v B Y té (C%Ic Quãn 1 Duçic và Cc Quãn 1 Y, Dtrçc cô
truyén) dê xem xét, giái quyêt./.
.V07 nhn:

- IJy ban ye cãc v.n d xâ hi quOc hOi;
- VAn phOng ChInh phü (Cong báo, COng thông tin din
tü Chinh phü);
- B twang (dé báo cáo);
- Các Thu' tnrâng B Y té (dé bitt);
- Các B, Ci quan ngang Be,, Co quan thuc CP;
- B Ti.r pháp (Cc Kim tra vAn bàn QPPL);
- Y t ngành;
- Các V,i, Cc, lông cic, VAn phOng B, Thanh tra B;
- Uy ban nhán dan các tinh, Thành ph trc thuOc Tif;
- Sà Y t các tinh. thành ph tri,rc thu,c TIJ;
-TOngcôngtyDu'çicVN;
- Hip hi SXKDDVN;
- COng thông tin din tü B Y té; Trang TTDT Cc
Quàn l Du'çic, Cic Quan ty Y, Dirçic cô truyM;
- Luu: VT, PC, OLD. YDCT (04 bàn).
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Noi nhân:

- Ban Giárn dôc SO Y tê;
- PhOng ban trirc tbuc SO;
- Các don vj y tê trong ngành;
- Các Ca s& khám, cha bnh trên dia bàn;
- VP; (dang tãi len Cong TTDT SYT)
- Luu: VT, NVD.
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