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                       Kính gửi:  

                   - Phòng Y tế; 

          - Trung tâm Y tế huyện;  

                   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                    - Các Công ty, Chi nhánh dược trên địa bàn huyện. 

 

 

 Thực hiện Văn bản số 3291/SYT-NVD ngày 08/9/2021 của Sở Y tế Hà 

Tĩnh về việc tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, kinh doanh 

thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19. Hiện nay, tình hình dịch bệnh 

Covid-19 đang diễn biến phức tạp trên Thế giới và ở Việt Nam nên nhu cầu 

sử dụng thuốc tăng cao có thể tạo cơ hội cho các tổ chức, cá nhân có các hình 

thức trục lợi bất chính từ việc sản xuất, bán buôn thuốc giả, thuốc không rõ 

nguồn gốc, xuất xứ và thuốc kém chất lượng; thông tin, quảng cáo thuốc 

không đúng quy định, lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức 

tạp để tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. 

 Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc kinh doanh, sử dụng thuốc giả, 

thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng; thông tin, quảng cáo thuốc 

không đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc và đảm bảo cung ứng 

đủ thuốc, an toàn, chất lượng, hiệu quả cho người bệnh, nhân dân trong thời gian 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Ủy ban nhân dân huyện giao: 

1. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban, ngành liên quan xây dựng kế hoạch, tổ 

chức kiểm tra định kỳ và đột xuất để vừa đảm bảo an toàn giãn cách trong giai 

đoạn phòng, chống dịch vừa đảm bảo công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

đúng quy định của pháp luật trong kinh doanh, thông tin quảng cáo các thuốc 

dùng trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Xử lý nghiêm các trường hợp 

kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thông tin quảng cáo thuốc không 

đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất hợp pháp. 

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ 

sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

- Chỉ đạo các Trạm Y tế xã, thị trấn, tăng cường công tác kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc 

trên địa bàn. 
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2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh thuốc (Nhà thuốc, quầy 

thuốc) về thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Xử lý 

nghiêm các trường hợp không chấp hành thực hiện các quy định tại Công văn số 

1928/SYT- NVD ngày 13/6/2021 của Sở Y tế về phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 tại các cơ sở kinh doanh thuốc. 

- Phối hợp các phòng, ban, ngành cấp huyện tổ chức kiểm tra đột xuất và 

định kỳ về các nội dung kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thông 

tin quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc; 

tăng giá thuốc bất hợp pháp; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo đúng 

pháp luật (nếu có). 

3. Các công ty, chi nhánh dược có đại lý kinh doanh trên địa bàn huyện 

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật về kinh doanh thuốc; tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin, quảng cáo 

thuốc; thực hiện bình ổn giá các thuốc dùng trong phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19, không được lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý 

nhằm trục lợi. 

- Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Bộ Y tế, Ban Chỉ đạo phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tỉnh, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 huyện, UBND huyện và các cơ quan chức năng trong hoạt động 

thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu.   

Nhận được Công văn, yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- TTr: Huyện ủy, HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ PCD COVID-19 huyện; 

- Lưu: VT, YT.                  

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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