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         Kính gửi:  

                          - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế; 

                          - UBND huyện, thị xã và thành phố. 

                                     (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Thực hiện Quyết định số 69/QĐ-QLD ngày 17/02/2022 của Cục Quản lý 

Dược đã ban hành về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được 

cấp số đăng ký lưu hành tại Việt Nam – Đợt 174; Công văn 854 /BYT-TB-CT 

ngày 23/02/2022 về việc đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19. 

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 trên cả nước nói chung cũng 

như địa bàn tỉnh nói riêng, số lượng ca F0 trong cộng đồng ngày càng tăng cao. 

Nhu cầu sử dụng thuốc, trang thiết bị y tế phòng chống COVID-19 rất lớn, đặc 

biệt là các thuốc kháng vi rút và các loại test nhanh. 

Sở Y tế đề nghị các cơ sở: 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế 

- Chỉ được mua thuốc có nguồn gốc rõ ràng. Phải tiến hành kiểm nhập đầy 

đủ bằng sổ kiểm nhập hoặc cập nhật lên cơ sở dữ liệu Dược Quốc gia. Báo cáo 

kịp thời về Sở Y tế khi phát hiện các thuốc nghi ngờ là giả, thuốc không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, thuốc không đảm bảo chất lượng,…  

- Không được bán các thuốc kháng vi rút chưa được cấp phép lưu hành. Đối 

với các thuốc đã được Cục Quản lý Dược cấp số đăng ký lưu hành tại Quyết định 

69/QĐ-QLD, các cơ sở chỉ được bán khi có chỉ định sử dụng theo đơn của thầy 

thuốc theo đúng quy định.  

- Chủ động kế hoạch sản xuất, kinh doanh, khả năng cung ứng trang thiết 

bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với Bộ xét nghiệm SARS-CoV-

2, Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2,... 

- Đảm bảo bình ổn giá thuốc và các trang thiết bị y tế phòng chống dịch 

COVID-19, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu 

trong nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường. 
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2. UBND huyện, thị xã và thành phố 

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

dược và các quy định về kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế. Tập trung vào việc 

thanh kiểm tra, các hành vi kinh doanh và sử dụng các loại thuốc giả, thuốc không 

rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng, đặc biệt 

là các thuốc kháng vi rút chưa được phép lưu hành và các hành vi lợi dụng tình 

hình khan hiếm thuốc và trang thiết bị y tế trên thị trường để đầu cơ, găm hàng 

hoặc lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc và các trang thiết bị y tế phòng 

chống dịch COVID-19 bất hợp lý. 

 Vậy Sở Y tế thông báo để các cơ sở biết và nghiêm túc thực hiện./.  

 
Nơi nhận:                                                                                

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 
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