
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 233/SYT-NVD 

 V/v đảm bảo thuốc phòng chống dịch và 

nhu cầu dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập -Tự do -Hạnh phúc 

 

  Thừa Thiên Huế, ngày 15 tháng 01 năm 2021 

 

 
 

                           Kính gửi:  

              - Các đơn vị trực thuộc Sở; 

     - Các cơ sở kinh doanh Dược trên địa bàn. 

          (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Thực hiện Chỉ thị 26/CT-BYT ngày 31/12/2020 của Bộ Y tế về việc tăng 

cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh và đảm bảo công tác y tế dịp Tết 

Nguyên đán năm 2021; Công văn số 47/QLD-KD ngày 08/01/2021 của Cục 

Quản lý Dược về việc đảm bảo cung ứng thuốc phòng, chống dịch bệnh và nhu 

cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật, các đơn vị khám chữa bệnh 

- Xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ để đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ 

thuốc, hóa chất và trang thiết bị y tế, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu 

thuốc phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng đến thuốc 

phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch COVID-19; 

thuốc phục vụ nhu cầu khám chữa bệnh trong dịp tết nguyên đán cũng như thuốc 

điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông - xuân như sốt xuất huyết, cúm 

A, tay chân miệng, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các bệnh lây truyền qua 

đường hô hấp, tiêu hóa.  

- Tổ chức quản lý và bàn giao chặt chẽ giữa các ca trực, sẵn sàng phục vụ 

bệnh nhân khi có nhu cầu.  

- Thường xuyên kiểm tra hạn dùng và chất lượng của thuốc, hóa chất và vật 

tư y tế. 

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn 

- Chủ động dữ trữ đầy đủ thuốc và trang thiết bị y tế để đáp ứng nhu cầu 

của người dân trên địa bàn, nghiêm cấm hành vi đầu cơ nâng giá. 

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

Tăng cường công tác kiểm tra và giám sát về việc thực hiện quy chế 

chuyên môn về dược và các quy định về sản xuất, kinh doanh thuốc và mỹ phẩm 

đối với các cơ sở kinh doanh trên địa bàn và xử lý nghiêm các trường hợp vi 

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

 
Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Phòng Thanh tra (phối hợp) ; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC PHỤ TRÁCH 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc 
 

 

 


		2021-01-15T14:57:37+0700




