Bộ YTÉ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - T ự do - Hạnh phúc

S Ố :5W b YT-AỊDS

Hà Nội ngày OẨthảngsiOnăm 2018

V/v hướng dần sửa đổi phần
hạch toán thuốc ban hành kèm
theo Công văn số 1024/BYTAIDS ngày 07/3/2017

Kính gửi: ủ y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương
Căn cứ Thông tư số 107/2017/TT-BTC ngày 10/10/2017 Hướng dần chế độ
kế toán Hành chính sự nghiệp của Bộ trường Bộ Tài chính;
Bộ Y tế hướng dần sừa đổi: Phần IV. Hạch toán tiếp nhận và sử dụng thuốc
tại “Hướng dẫn tiếp nhận, phân phối và hạch toán thuốc điều trị kháng vi rút h IV và
thuốc điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bàng thuốc thay thế cấp bằng hiện
vằn
vật cho các tỉnh/thành phổ trực thuộc trung ương Ban hành kèm theo Công ■
■ sổ
1024/BYT-AIDS ngày 07/3/2017 cua Bộ Y tế” như sau:
PHẦN IV. HẠCH TOÁN TIẾP NHẬN VÀ s ử DỤNG THUỚC
1. Tại Cơ sở y tế
1.1. Căn cứ giá trị ghi trong biên bản bàn giao kế toán ghi:
Nợ TK 152: Giá trị thuốc được cấp.
Có TK 3388: Giá trị thuốc được cấp.
Đồng thời theo dõi trên sổ kho (152) chi tiết theo sổ lượng, giá trị, quy cách
đóng gói, lô sản xuất, hạn sử dụng và các khoản phải trá (3388) chi tiết phải trả
' cơ
quan chuyên trách phòng, chống HIV/AỈDS cấp tinh.
1.2. Căn cứ vào nhu cầu sử dụng, xuất kho cho bộ phận cấp thuốc, kế toán
ghi:
Nợ TK 141: Giá trị thuốc xuất kho (chi tiết theo đối tượng nhận).
Cỏ TK 152: Giá trị thuốc xuất kho.
Đồng thời theo dõi trên sổ kho, số tạm ứng chi tiết theo số lượng và giá trị,
quy cách đóng gói, lô sán xuất, hạn sử dụng.
1.3. Khi bộ phận cấp phát chuyển toàn bộ chứng từ đã được tập hợp (tha) mầu
số 2a; mầu số 2b hoặc mẫu số 2c) vào báo cáo quyết toán (theo mẫu số 3) <iho bộ
phận kế toán, kế toán ghi:
Nợ TK 3388: Giá trị thuốc đã cấp.
Có TK 141: Giá trị thuốc đà cấp.
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Đồng thời theo dõi chi tiết phải trả cơ quan chuyên trách phòng, chống
HIV/AIDS cấp tỉnh và trên sổ tạm ứng chi tiết theo đôi tượng nhận.
lA T rong trường hợp hủy thuốc do hết hạn sử dụng, thuốc không đảm bảo
chât lượng, chúng từ lưu tại bộ phận kê toán gôm toàn bộ các văn bản thực hiện
trong quá trình hủy thuốc, căn cứ vào biên bàn hủy thuốc kế toán ghi:
Nợ TK 3388: Giá trị thuốc hủy.
Có TK 152: Giá trị thuốc hủy (thuốc đang ờ trong kho).
Có TK 141 : Giá trị thuốc hủy (thuốc đang ở bộ phận cấp phát).
Đồng thời theo dõi chi tiết phải trả cơ quan chuyên trách phòng, chống
HIV/AIDS cấp tỉnh và trên sô kho (nếu thuốc hủy đang ở trong kho), sổ tạm ứng chi
tiết theo đối tượng nhận (nếu thuốc hủy đang ở bộ phận câp phát).
2. Tại Cơ quan chuyên trách Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh, thành phố.
2.1. Căn cứ giá trị ghi trong biên bản bàn giao kế toán ghi:
Nợ TK 3381 : Giá trị thuốc nhận (chi tiết cho cơ sở y tế).
Có TK 3388: Giá trị thuốc nhận (chi tiết cho Cục PC
fflV/AIDS).
2.2. Căn cứ vào báo cáo quyết toán ítheo mẫu số 3) của các Cơ sở y tế, kế
toán ghi:
Nợ TK 3388: Giá trị thuốc đã cấp (chi tiết cho Cục PC HIV/AIDS).
Có TK 3381 : Giá trị thuốc đã cấp (chi tiết cho cơ sở y tế).
3. Tại Cục Phòng, chống HIV/AIDS.
3.1. Căn cứ vào biên bàn nhập kho, chưa thanh toán cho người cung cấp kể
toán ghi:
Nợ TK 152: Giá trị thuốc nhập kho (chi tiết theo sổ kho).
Có TK 331 : Giá trị thuốc nhập kho (chi tiết cho nhà cung cấp).
3.2. Khi thanh toán cho người cung cấp, kế toán ghi:
Nợ TK 331 : Giá trị thanh toán.
Có TK 111, 112: Giá trị thanh toán.
Đồng thời ghi:
Có TK 00822: Giá trị thanh toán.
3.3. Căn cứ vào biên bản bàn giao thuốc cho các cơ sở y tế, kế toán ghi:
Nợ TK 1388: Giá trị thuốc đã cấp.
Có TK 152: Giá trị thuổc đã cấp (chi tiết theo sổ kho).
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Đồng thời theo dõi chi tiết phải thu (TK 1388) cơ quan chuyên trách phòng,
chống HIV/AIDS cấp tỉnh nơi cơ sở Y tế nhận thuốc.

3.4.
Căn cứ vào báo cáo quyết toán (theo mẫu so 4) của các cơ quan chuyên
trách phòng chống HIV/AỈDS cấp tỉnh, kế toán ghi:
Nợ TK 61122: Giá trị thuốc đằ quyết toán.
Có TK 1388: Giá trị thuốc đã quyết toán (chi tiết cho cơ quan
chuyên trách phòng chống HỈV/AIDS cấp tỉnh).
Đồng thời ghi:
Nợ Tk 36612: Giá trị thuốc đã quyết toán.
Có TK 511: Giá trị thuốc đâ quyết toán.
Hướng dẫn phần hạch toán và tiếp nhận sử dụng thuốc tại Công văn nậy thực
hiện từ ngày 01/01/2018, các nội dung ở phần khác có liên quan nhưng không hướng
dân ở Công văn này thì các đơn vị thực hiện theo “Hướng dân tiêp nhận, phân phôi
và hạch toán thuốc điều trị kháng vi rút HIV và thuốc điều trị nghiện các chất dạng
thuốc phiện bàng thuốc thay thổ cấp bằng hiện vật cho các tỉnh/thành phổ trực thuộc
trung ương Ban hành kèm theo Công văn số 1024/BYT-AIDS ngày 07/3/ 20 17 của
Bộ Y tế”.
Trong quá trình thực hiện, nểu có vướng mắc, đề nghị các đơn vị phàn ánh về
Bộ Y tế (Cục Phòng, chổng H1V/AIDS) để được xem xét, giải quyết.
Trân trọng cám ơn./.

/VVri nhộn:
- Như trên;
- Bộ trưởng (để báo cáo);
- Sờ Y tế các tinh, thành phổ (để phối hợp);
- Dem vị chuyên trách PC HIV/AIDS các tỉnh, thành
phố (để thực hiện);
- Lưu: VT, AIDS.
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