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     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 3 năm 2022 

                              

         Kính gửi: 

- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

                          - UBND huyện, thị xã và thành phố; 

                          - Các cơ sở kinh doanh thuốc. 

                                     (Sau đây gọi tắt là đơn vị) 

 

Thực hiện Công văn 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Cục Quản lý Dược 

về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc 

điều trị COVID-19; Công điện 365/CĐ-SYT ngày 17/3/2022 của Bộ Y tế về việc 

tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị: 

1. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

- Tăng cường lấy mẫu để kiểm tra chất lượng thuốc theo nội dung tại Công 

văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế. 

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc 

- Tuân thủ đầy đủ quy định của pháp luật trong mua, bán thuốc nói chung 

và thuốc điều trị COVID-19. 

- Phải niêm yết giá thuốc và test nhanh COVID-19, bán đúng theo giá thuốc 

đã niêm yết, kê khai. 

- Tư vấn hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử dụng thuốc theo đúng 

hướng dẫn của nhà nhà sản xuất, đặc biệt là thuốc điều trị COVID-19. 

- Thực hiện đầy đủ, đúng các yêu cầu thực hành tốt thuốc (GSP, GDP, GPP) 

và các quy định khác trong kinh doanh dược. 

- Không được đầu cơ, nâng giá thuốc, đặc biệt là các thuốc điều trị COVID-

19 và các loại test nhanh COVID-19. 

3. UBND huyện, thị xã và thành phố 

- Tăng cường kiểm tra hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 và test 

nhanh Covid 19 tại các cơ sở kinh doanh dược theo nội dung tại Công văn số 

976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế. Tập trung vào việc kiểm tra, kịp thời 
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phát hiện các hành vi kinh doanh các loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc 

xuất xứ, thuốc nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng, các loại test nhanh 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, chưa được phép lưu hành. 

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

 

 
Nơi nhận:                                                                                

- Như trên; 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Thanh tra Sở (phối hợp); 

- Lưu: VT, NVD. 

 KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Lê Viết Bắc  
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