
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ 

 
Số:        /SYT-NVD 

V/v đảm bảo cung ứng thuốc, 

vật tư y tế phòng chống dịch  
 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  

 
      Lạng Sơn, ngày       tháng 01 năm 2020 

Kính gửi:   

- Các đơn vị khám, chữa bệnh; 

- Trưng tâm kiểm soát bệnh tật; 

- Văn phòng HĐND & UBND huyện, thành phố; 

- Công ty CP Dược phẩm Lạng Sơn; 

- Công ty CP Dược phẩm và VTYT Lạng Sơn; 

- Công ty CP Dược phẩm và TTBYT Lạng Sơn. 

 

Thực hiện văn bản số 825/QLD-GT ngày 22/01/2020 của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế về việc bình ổn giá thuốc; 

Thực hiện chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh về đảm bảo thuốc, vật tư y tế phòng 

chống dịch; 

Để đảm bảo bình ổn giá thuốc và đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế 

phòng chống dịch, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị chỉ đạo, thực hiện một số nội 

dung sau: 

1. Đối với các đơn vị khám, chữa bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật: 

- Đảm bảo cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế đặc biệt là vật tư phòng dịch 

(khẩu trang và dung dịch rửa tay, sát khuẩn tay nhanh).  

- Trường hợp dự đoán không đủ nhu cầu cho về thuốc, vật tư y tế nói 

chung và khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn tay nhanh nói riêng, đơn vị 

chủ động liên hệ với đơn vị khác, gửi văn bản đến Sở Y tế để kịp thời điều 

chuyển số lượng đã trúng thầu năm 2019.   

2. Đối với Văn phòng HĐND & UBND huyện, thành phố 

- Tăng cường công tác kiểm tra, rà soát, hậu kiểm để xử lý kịp thời các 

trường hợp vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc, vật tư y tế không để xảy 

ra trường hợp găm hàng đẩy giá thuốc (đặc biệt là thuốc Tamiflu hoạt chất 

Oseltamivir để điều trị và dự phòng bệnh cúm ở người lớn và trẻ em) và vật tư y 

tế phòng dịch (khẩu trang, dung dịch rửa tay, sát khuẩn tay nhanh...) lên cao sai 

quy định; Xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nến có).  

Đặc biệt triển khai đến các cơ sở kinh doanh thuốc, vật tư y tế: không bán 

mặt hàng khẩu trang với số lượng lớn cho cá nhân, tránh tình trạng dầu cơ, trục 

lợi găm hàng đẩy giá lên cao, đảm bảo đủ nhu cầu phòng dịch cho nhân dân. 



3. Đối với các công ty kinh doanh thuốc, vật tư y tế trên địa bàn. 

Tăng cường nguồn cung, xây dựng kế hoạch cung ứng thuốc, vật tư y tế 

(đặc biệt là khẩu trang và dung dịch rửa tay, sát khuẩn tay nhanh...) phục vụ 

nhu cầu khám chữa bệnh, sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, vật tư y tế khi nhận được 

đơn hàng của cơ sở khám chữa bệnh, không được đầu cơ, lợi dụng tình hình 

dịch bệnh để tăng giá thuốc, vật tư y tế. 

Sở Y tế cử cán bộ dược trực 24/24h để kịp thời giải quyết khó khăn vướng 

mắc trong cung ứng thuốc, vật tư y tế của đơn vị trong phòng chống dịch. Chi 

tiết xin liên hệ: DS.CKI. Trương Thị Hằng, Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, số 

điện thoại: 0989.288.495. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Phòng QLHN; NVY; Thanh tra; 

- Lưu: VT, NVD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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