
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số : 2019 /SYT-NVD 
V/v đảm bảo thuốc và vật tư y tế phục vụ  

công tác phòng chống dịch COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 26 tháng 7 năm 2020 

    

Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám chữa bệnh; 

                                         - Các đơn vị kinh doanh thuốc; 

 - Các đơn vị kinh doanh trang thiết bị y tế; 

 - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

      (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhằm chủ động 

trong công tác phòng chống dịch bệnh. Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở khám chữa bệnh 

Tiến hành rà soát thuốc, hóa chất và vật tư y tế để đáp ứng kịp thời phục 

vụ cho công tác phòng chống dịch Covid-19. 

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc; cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế 

 - Khi bán thuốc: Đối với các khách hàng có dấu hiệu cảm cúm, ho, sốt phải 

khai thác thêm thông tin người bệnh (Họ tên, tuổi, địa chỉ, số điện thoại,...) và 

thông báo cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh để kịp thời theo dõi, quản lý 

bệnh nhân.  

-Khuyến cáo người mua cài đặt ứng dụng khai báo y tế.  

- Giá thuốc và vật tư y tế:  

+ Phải được niêm yết công khai và bán đúng theo giá niêm yết.  

+ Không được lợi dụng dịch bệnh để đầu cơ, tăng giá thuốc và vật tư y tế, 

đặc biệt là khẩu trang y tế. 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh 

- Cung cấp số điện thoại đường dây nóng đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên 

địa bàn, hoạt động 24/24 để tiếp nhận thông tin về người mua nghi nhiễm (BS. 

Sanh 090 7795.480 hoặc các số điện thoại có phụ lục kèm theo) 

4. Thanh tra Y tế, phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố Huế 

Tăng cường kiểm tra và giám sát về việc thực hiện quy chế chuyên môn về 

dược và các quy định về kinh doanh thuốc và vật tư y tế tại các cơ sở kinh doanh 



thuốc và cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế trên địa bàn, kịp thời xử lý các trường 

hợp vi phạm, đặc biệt là hành vi đầu cơ nâng giá thuốc và vật tư y tế. 

Vậy Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận:                                                                                
- Như trên; 

- 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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