
 

UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ 

SỞ Y TẾ   

 

Số: 389/SYT-TTra 

V/v tiếp tục kiểm tra xử lý vi phạm 

trong kinh doanh, buôn bán, quảng 

cáo thuốc điều trị Covid-19. 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Thừa Thiên Huế, ngày 21 tháng 01 năm 2022 

 
 

          Kính gửi:       

- UBND các huyện, Thị xã, Thành phố Huế; 

- Các Công ty CP, công ty TNHH kinh doanh Dược; 

- Các nhà thuốc, quầy thuốc. 

Hiện nay tình hình dịch bệnh do Covid-19 gây ra vẫn đang diễn ra phức tạp trên 

địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế với số ca F0 đang có chiều hướng tăng cao, nhiều cas F0 với 

triệu chứng nhẹ được cho phép theo dõi điều trị tại nhà. Tuy nhiên các ca F0 từ nhẹ có thể 

diễn biến chuyển nặng suy hô hấp nhanh cần phải được điều trị tại cơ sở y tế chuyên sâu. 

Việc bệnh nhân tự điều trị tại nhà hiện tại chỉ sử dụng các thuốc thông thường hạ sốt, các 

vitamin để tăng cường sức đề kháng và theo dõi diễn tiến sức khỏe.  

Tuy nhiên, hiện nay đang có thông tin một số Công ty kinh doanh Dược, nhà 

thuốc, quầy thuốc quảng cáo bán các thuốc kháng vi rút, kháng sinh… để điều trị khỏi 

cho bệnh nhân F0 covid tại nhà là không đúng quy định về bán thuốc kê đơn, quy định 

chưa được bán thuốc kháng virus điều trị covid vào thời điểm hiện nay của Bộ Y tế; ngoài 

ra việc bán các thuốc  này còn có thể làm bệnh nhân và người nhà ỉ lại, chủ quan khi nghĩ 

mình đã được điều trị bằng thuốc đặc trị, dẫn đến khi diễn biến nặng không kịp chuyển 

viện cấp cứu gây nguy hiểm cho bệnh nhân. 

1. Do vậy, Sở Y tế đề nghị UBND các huyện, thị xã, Thành phố Huế chỉ đạo:  

 Phòng Y tế phối hợp các cơ quan liên quan tiếp tục kiểm tra các nhà thuốc, các 

quầy thuốc và các cơ sở, địa điểm có bán các loại thuốc được quảng cáo phòng, điều trị 

Covid-19 không đúng quy định. Xử lý, xử phạt các cơ sở vi phạm theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị các phòng y tế 

liên hệ Thanh tra Sở Y tế để được hỗ trợ thực hiện.  

2. Đối với các công ty kinh doanh Dược (có nhà thuốc trực thuộc), các Nhà 

thuốc, quầy thuốc đề nghị không quảng cáo, không bán lẻ các thuốc kháng virus, các 

thuốc kháng sinh, các thuốc kê đơn cho bệnh nhân, cũng như bệnh nhân F0 nhẹ tự cách 

ly, theo dõi sức khỏe tại nhà khi không có đơn của Bác sĩ. 

Sở Y tế và các Phòng Y tế cấp huyện sẽ thực hiện kiểm tra xử lý, xử phạt khi 

phát hiện các vi phạm./. 

 
Nơi nhận:      

- Như trên; 

- Các phòng Y tế huyện, Tx, TP Huế; 

- Lưu: VT, TTra.                                                        

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Kiêm Hảo 
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