
UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ 

 

Số : 2733/SYT-NVD 
V/v đảm bảo cung ứng, bình ổn giá    

thuốc phòng, chống COVID-19 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
   Thừa Thiên Huế, ngày 14 tháng 7 năm 2021 

    

      Kính gửi:  

 - Các đơn vị khám chữa bệnh; 

 - Các nhà thầu; 

                                         - Các đơn vị kinh doanh thuốc. 

         (Gọi tắt là đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn 8062/QLD-KD ngày 10/7/2021 của Cục Quản lý 

Dược về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống COVID-19. 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế đề nghị: 

1. Các cơ sở khám chữa bệnh  

- Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo 

sẵn sàng cung ứng thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục 

vụ khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ, kịp 

thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho người bệnh mắc 

COVID-19, đặc biệt với các thuốc khan hiếm nguồn cung, ít hoặc chưa có giấy 

đăng ký lưu hành tại Việt Nam mà được khuyến cáo sử dụng trong điều trị 

COVID-19. 

- Tăng cường kiểm tra việc bán thuốc tại các cơ sở bán thuốc trong khuôn 

viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ 

theo Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017. 

- Rà soát năng lực bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận vắc xin COVID-19 của 

đơn vị trong phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc, sẵn 

sàng tham gia khi được yêu cầu. 

2. Các nhà thầu  

- Tiến hành dự trữ thuốc, đảm bảo cung ứng đầy đủ, kịp thời các thuốc đã 

trúng thầu khi nhận được bản dự trù của các đơn vị.  

- Trường hợp giá nguyên liệu đầu vào của các thuốc hoặc giá thuốc nhập 

khẩu tăng, đề nghị nhà thầu nghiên cứu xem xét giảm các chi phí không cần thiết 

khác, để thực hiện việc bình ổn giá trong thời gian dịch bệnh COVID-19.  

- Trong quá trình giao nhận thuốc tại các đơn vị, phải đảm bảo các quy tắc 

phòng chống COVID-19 theo đúng quy định. 

 

3. Các cơ sở kinh doanh thuốc 
- Triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của 

nhà nước về quản lý giá thuốc (niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, mua thuốc 

theo giá không cao hơn giá kê khai, kê khai lại đã công bố). 

- Rà soát năng lực bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận vắc xin COVID-19 của 
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cơ sở để phục vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin COVID-19 toàn quốc, sẵn sàng 

tham gia khi được yêu cầu. 

- Không lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 để đầu cơ, găm hàng và 

đẩy giá thuốc tăng cao. 

- Các cơ sở bán thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực 

hiện nghiêm quy định về thặng số bán lẻ theo Điều 136 Nghị định số 54/2017/NĐ-

CP ngày 08/5/2017. 

- Rà soát lại Bộ tiêu chí cơ sở bán thuốc an toàn trong phòng chống COVID-

19 và các bệnh viêm đường hô hấp cấp tại tỉnh Thừa Thiên Huế (Quyết định 

1094/QĐ-SYT ngày 09/4/2020). 

- Thực hiện đúng và tuyên truyền cho người đến mua thuốc với thông điệp 

5K (Khẩu trang, Khử khuẩn, Không tập trung, Khai báo Y tế, Khoảng cách) trong 

quá trình hành nghề.  

- Tiếp tục triển khai việc quét mã QR tại cơ sở kinh doanh, hướng dẫn người 

dân quét mã khi đến mua thuốc tại cơ sở. 

- Nghiêm túc thực hiện các nguyên tắc tiêu chuẩn Thực hành tốt cơ sở bán 

lẻ thuốc (GPP) tại Thông tư 02/2018/TT-BYT và nguyên tắc tiêu chuẩn Thực 

hành tốt phân phối thuốc (GDP) tại Thông tư 03/2018/TT-BYT. 

- Tiếp tục thực hiện kết nối liên thông cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia và 

thường xuyên cập nhật dữ liệu theo đúng quy định. 

- Trường hợp bán thuốc không kê đơn, nhân viên bán lẻ cần thực hiện đầy 

đủ các bước của Quy trình bán thuốc không kê đơn, thông tin, tư vấn hướng dẫn 

sử dụng thuốc. Trường hợp người mua thuốc có các triệu chứng như: Sốt, ho, khó 

thở... cần khai thác thêm các thông tin của người mua, hướng dẫn người mua khai 

báo y tế và liên hệ với các đơn vị y tế gần nhất để được tư vấn và hướng dẫn (Theo 

Công văn 1994/SYT-NVD ngày 02/6/2021). 

Vậy Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế 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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