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V/v triển khai thực hiện Thông tư số 
20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022

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

             Hải Dương, ngày ..…tháng …  năm 2023

Kính gửi:  Các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh.

Để triển khai thực hiện Thông tư số 20/2022/TT-BYT ngày 31/12/2022 
của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với thuốc hóa 
dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được hưởng của 
người tham gia bảo hiểm y tế (sau đây gọi tắt là Thông tư 20/2022/TT-BYT) có 
hiệu lực từ 01/3/2023 (gửi kèm) (thay thế các Thông tư số 30/2018/TT-BYT ngày 
30/10/2018 của Bộ Y tế ban hành Danh mục và tỷ lệ, điều kiện thanh toán đối với 
thuốc hóa dược, sinh phẩm, thuốc phóng xạ và chất đánh dấu thuộc phạm vi được 
hưởng của người tham gia bảo hiểm y tế; Thông tư 01/2020/TT-BYT ngày 
16/01/2020 của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung Thông tư số 30/2018/TT-BYT; Thông tư 
số 20/2020/TT-BYT ngày 26/11/2020 của Bộ trưởng Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một 
số điều của Thông tư số 30/2018/TT-BYT) theo đúng các quy định hiện hành về 
danh mục và tỉ lệ, điều kiện thanh toán thuốc sử dụng tại các cơ sở y tế, Sở Y tế yêu 
cầu Thủ trưởng các đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Đối với các cơ sở khám, chữa bệnh BHYT trên địa bàn tỉnh:

- Cung cấp tài liệu và tổ chức tập huấn, phổ biến đầy đủ nội dung của 
Thông tư số số 20/2022/TT-BYT cho các đơn vị trực thuộc/chịu sự quản lý trên 
địa bàn và cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

- Tổ chức sử dụng thuốc tại đơn vị theo đúng hướng dẫn được quy định 
tại Thông tư số số 20/2022/TT-BYT khi đến thời điểm có hiệu lực thi hành từ 
ngày 01/3/2022.

- Rà soát Danh mục thuốc hiện đang sử dụng tại đơn vị, căn cứ vào hướng 
dẫn tại Thông tư số 20/2022/TT-BYT (về cấu trúc danh mục thuốc và phân hạng 
bệnh viện được sử dụng; đường dùng, dạng dùng của thuốc; các thuốc phối 
hợp; điều kiện, tỷ lệ thanh toán và ghi chú cụ thể của một số thuốc; nguyên tắc 
chung về thanh toán chi phí thuốc đối với người bệnh tham gia bảo hiểm y tế; 
quy định thanh toán đối với một số thuốc; tổ chức thực hiện; quy định chuyển 
tiếp).

- Tăng cường quản lý việc kê đơn, chỉ định sử dụng thuốc theo đúng quy 
định, bảo đảm an toàn, hợp lý, tiết kiệm và đảm bảo chất lượng thuốc sử dụng 



tại đơn vị; thực hiện việc hội chẩn khi sử dụng đối với các thuốc có ký hiệu dấu 
(*) theo đúng quy chế chuyên môn; tổng hợp thanh toán kịp thời, đúng chủng 
loại, đúng số lượng và đúng giá.

- Giao cho Hội đồng Thuốc & Điều trị căn cứ vào hướng dẫn tại Thông tư 
số 20/2022/TT-BYT, rà soát lại Danh mục thuốc đầu thầu năm 2023 tại đơn vị 
để tiến hành điều chỉnh, sửa đổi nhằm đáp ứng đủ nhu cầu về thuốc năm 2023.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị 
các đơn vị, cá nhân phản ánh kịp thời bằng văn bản về Sở Y tế (Phòng 
NVD&QLHNYTTN) để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế.

2. Phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân phối hợp 
với các phòng chức năng Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc 
các đơn vị triển khai thực hiện theo quy định của Thông tư số 20/2022/TT-BYT.

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.

Nơi nhận:                                                                      KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;                                                               PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng chức năng Sở Y tế: NVY, KHTC, TTra;
- Lưu VT, NVD&QLHNYTTN(3).

      Phạm Hữu Thanh
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