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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Hà Nội, ngày      tháng     năm 2021 

Kính gửi:  

- Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

- Cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid tại nhiều tỉnh, 
thành phố trên cả nước, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 1306/BYT-YDCT 
ngày 17/3/2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 
do SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT, đồng thời đề nghị các 
đơn vị tăng cường nghiên cứu sử dụng dược liệu và các sản phẩm từ Xuyên tâm 
liên trong hỗ trợ điều trị trên bệnh nhân nhiễm Covid 19.   

Thực hiện công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc tăng cường các biện pháp an toàn phòng, chống dịch Covid 19 để 
thực hiện mục tiêu kép, để đảm bảo việc bình ổn giá thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc và ổn định thị trường thuốc, nguyên liệu làm thuốc, Cục Quản lý Y, Dược 
cổ truyền đề nghị:  

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các bệnh 
viện, các cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền, dược liệu thực hiện nghiêm các quy 
định của nhà nước về quản lý giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc; không được lợi 
dụng tình hình dịch Covid để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm 
thuốc tăng cao, đặc biệt là các thuốc và các sản phẩm có thành phần từ Xuyên 
tâm liên.  

2. Các cơ sở sản xuất, nhập khẩu thuốc cổ truyền, dược liệu thực hiện 
nghiêm túc các quy định của nhà nước đảm bảo nguồn cung cấp thuốc cổ truyền, 
dược liệu cho các cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp giá nguyên vật liệu đầu 
vào có sự gia tăng, đề nghị công ty  nghiên cứu xem xét điều chỉnh các chi phí 
khác (chi phí bán hàng, chi phí quản lý,…) để thực hiện việc bình ổn giá trong 
thời gian dịch bệnh Covid 19.  

3. Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tạo điều kiện ưu tiên giải quyết nhanh 
thủ tục hành chính trong cấp giấy phép đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược 
liệu; cấp phép nhập khẩu dược liệu phục vụ công tác phòng, chống Covid 19.  

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ Cục 
Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y tế để được hướng dẫn, giải đáp.  

Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.  

 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để b/c); 

- Các Thứ trưởng BYT (để b/c); 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Website Cục QL YDCT; 

- Lưu: VT; QLD. 

KT. CỤC TRƯỞNG   

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Minh Ngọc 
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