
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /SYT-NVYD Điện Biên, ngày      tháng 5 năm 2022 
V/v điều chuyển thuốc 

Buprenorphine 8mg. 
 

 
 

 

Kính gửi:          

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng; 

- Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông; 

- Trung tâm Y tế huyện Điện Biên. 
 

 

Sở Y tế nhận được Tờ trình số 452/TTr-KSBT ngày 16/5/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật về việc xin điều chuyển thuốc Buprenorphine 8mg từ Trung tâm 

Y tế huyện Mường Ảng về Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế huyện 

Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Căn cứ Thông tư số 20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế quy định chi 

tiết một số điều của Luật dược và Nghị định số 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 của 

Chính phủ về thuốc và nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt;  

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

quy định việc đấu thầu mua thuốc tại các cơ sở y tế công lập; 

Theo đề nghị tại Tờ trình số 452/TTr-KSBT ngày 16/5/2022 của Trung tâm 

Kiểm soát bệnh tật, để đảm bảo công tác điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng 

Buprenorphine không để xảy ra tình trạng thừa thuốc gây lãng phí tại cơ sở (do thuốc có 

hạn sử dụng ngắn: tháng 10/2022) Sở Y tế đồng ý điều chuyển thuốc Buprenorphine 

8mg từ Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, Trung 

tâm Y tế huyện Điện Biên và Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông (phụ lục kèm theo). 

Yêu cầu Trung tâm Y tế huyện Mường Ảng, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật, 

Trung tâm Y tế huyện Điện Biên, Trung tâm Y tế huyện Điện Biên Đông thực hiện 

việc giao nhận, vận chuyển và bảo quản thuốc theo đúng quy định tại Thông tư số 

20/2017/TT-BYT ngày 10/5/2017 của Bộ Y tế và các quy định khác về quản lý thuốc 

Buprenorphine.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc đề nghị liên hệ Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y-Dược) để được trao đổi, giải quyết./.  
 

Nơi nhận:                                                                                                  
- Như trên; 

- Cục Phòng, chống HIV/AIDS; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Giang Nam 



Phụ lục  

  

SỐ LƯỢNG THUỐC BUPRENORPHINE 8MG CỦA TTYT HUYỆN MƯỜNG ẢNG ĐƯỢC ĐIỀU CHUYỂN  

(Kèm theo Công văn số          /SYT-NVYD ngày      tháng 5 năm 2022 của Sở Y tế) 

 

Tên thuốc 

Nồng 

độ, hàm 

lượng 

Số lô, hạn 

sử dụng 

Đơn vị 

tính 

Số lượng điều 

chuyển cho CSĐT 

Noong Bua - Trung 

tâm Kiểm soát 

bệnh tật 

Số lượng điều 

chuyển cho 

CSĐT Thanh 

Xương - TTYT 

huyện Điện Biên 

Số lượng điều 

chuyển cho CSCP 

Mường Luân -

TTYT huyện 

Điện Biên Đông 

Tổng cộng 

số lượng 

điều 

chuyển 

Buprenorphine 8mg 
192689 

14/10/2022 
Viên 1.500 1.500 500 3.500 
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