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V/v: Chấp hành các quy định kinh 

doanh Dược, tránh việc đầu cơ, nâng 
giá thuốc, trang thiết bị y tế phòng, 
chống bệnh viêm đường hô hấp cấp 

do chủng mới của virus corona. 
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        Kính gửi: Các cơ sở Kinh doanh Dược trên địa bàn huyện, thành phố. 

Thực hiện công văn số 390/BYT-TB-CT ngày 31/01/2020 của Bộ Y tế về 
đảm bảo cung cấp đủ vật tư, trang thiết bị cho phòng, chống dịch bệnh virus 
corona (nCoV); Công văn số 97/TTrB - P3 ngày 31/01/2020 của Thanh tra Bộ Y 
tế về tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, 
trang thiết bị y tế phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
virus corona (nCoV).  

Thời gian qua, trên các phương tiện truyền thông có phản ánh hiện tượng 
một số cá nhân, tổ chức lợi dụng dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 
virus corona gây ra đang diễn biến phức tạp để đầu cơ, nâng giá thuốc, trang 
thiết bị y tế gây ảnh hưởng đến công tác phòng, chống dịch bệnh. 

Để đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng và góp phần nâng cao hiệu quả 
công tác phòng, chống dịch bệnh và bảo vệ tính mạng, sức khỏe của nhân dân, 
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở Kinh doanh Dược trên địa bàn huyện, thành phố: 

1. Nghiêm túc tuân thủ quy định về giá thuốc nói chung và các thuốc 
kháng virus nói riêng; việc đảm bảo chất lượng và tránh đầu cơ, nâng giá các 
mặt hàng trang thiết bị, vật tư y tế hiện đang lưu hành trên thị trường phục vụ 
công tác phòng, chống dịch bệnh. 

2. Sở Y tế và các huyện, thành phố  tăng cường công tác thanh tra, kiểm 
tra; xử lý nghiêm đối với các hành vi vi phạm theo quy định của pháp luật (Thu 
hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh Dược nếu phát hiện vi phạm 
theo đúng tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ).  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị liên hệ theo số điện 
thoại 02053 812 113 (Thanh tra Sở Y tế) để được giải quyết./. 

 

 Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Website Sở Y tế; 
- Phần mền quản lý kê đơn thuốc và      
bán thuốc kê đơn; 
- Lưu: VT, TTr. 
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