
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số: 197/SYT-NVD 
V/v đảm bảo cung ứng thuốc, vật tư y 

tế phòng ngừa dịch do vi rút corona  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Thừa Thiên Huế, ngày  31 tháng 01 năm 2020 

   Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám chữa bệnh; 

 - Phòng Y tế huyện, thị xã và thành phố Huế; 

                                         - Các đơn vị kinh doanh thuốc. 

  

Hiện nay, bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona  (nCoV) có 

nhiều diễn biến phức tạp tại Trung Quốc. Để đảm bảo thuốc và vật tư y tế phục 

vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của vi rút corona 

tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị: 

1. Các đơn vị khám chữa bệnh:  

- Cấp phát khẩu trang cho người bệnh khi đến khám chữa bệnh tại cơ sở 

của mình. 

2. Các cơ sở bán buôn, cơ sở bán lẻ thuốc (cơ sở kinh doanh thuốc): 

- Chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ đủ thuốc và vật tư y tế 

(đặc biệt là các loại khẩu trang y tế và nước rửa tay có chứa cồn...) để đảm bảo 

sẵn sàng cung ứng thuốc và vật tư y tế phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

cho nhân dân. 

- Tuyệt đối không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, nâng giá các loại 

thuốc, vật tư y tế.  

- Sẳn sàng phục vụ khách hàng khi có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế; 

không được hạn chế khách hàng (kể cả khách hàng nước ngoài) đang có nhu cầu 

mua thuốc và vật tư y tế để phòng dịch. 

3.  Thanh tra Y tế, phòng Y tế huyện, thị xã và thành phố Huế: 

Tăng cường kiểm tra và giám sát hoạt động kinh doanh thuốc trên địa bàn, 

kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm đầu cơ nâng giá thuốc và vật tư y tế. 

Vậy Sở Y tế thông báo đến các Phòng Y tế huyện, thị xã và thành phồ Huế; 

các đơn vị kinh doanh thuốc biết và nghiêm túc thực hiện. Nếu đơn vị nào cố tình 

vi phạm thì bị xử lý theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận:   
- Như trên; 

- UBND tỉnh (Báo cáo); 

- Giám đốc (Báo cáo); 

- Phòng Thanh tra (Phối hợp); 
- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
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