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BÁO CÁO 

Kết quả giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán lẻ thuốc 
 

Kính gửi Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

 

Thực hiện công văn số 1705/QLD-KD  “Khẩn”,  ngày 18/02/2020 của 

Cục Quản lý Dược về việc giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ sở bán 

lẻ thuốc, Sở Y tế Lạng Sơn báo cáo kết quả như sau: 

1. Công tác chỉ đạo, triển khai: 

Sau khi nhận được công văn số 953/QLD-KD, ngày 05/02/2020 của Cục 

Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCOV gây ra, Sở Y tế đã thông báo lên hệ thống 

quản lý dược quốc gia đến các cơ sở kinh doanh dược quản lý trên địa bàn toàn 

tỉnh; đồng thời ban hành các kế hoạch, văn bản chỉ đạo về công tác kiểm tra việc 

kinh doanh dược, tránh đầu cơ, nâng giá thuốc, vật tư, trang thiết bị y tế phục vụ 

công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona (Covid-

19) trên địa bàn tỉnh 1; ban hành Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành 

và đang tiếp tục thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. 

2. Kết quả thực hiện: 

Tính đến ngày 20/02/2020, Đoàn kiểm tra do Sở Y tế chủ trì đã kiểm tra 

được 30 cơ sở kinh doanh dược tại 08/11 huyện và thành phố. Qua kiểm tra, hầu 

hết các cơ sở kinh doanh đều không có khẩu trang y tế bán do nguồn cung khan 

hiếm, giá cả tăng cao nhưng khi người dân đến hỏi mua đều được giải thích, 

hướng dẫn về trường hợp nào cần sử dụng khẩu trang y tế, trường hợp nào sử 

dụng khẩu trang vải và đeo khẩu trang đúng cách.  

                                                 
1 Văn bản số 118/SYT-TT ngày 03/02/2020 gửi UBND các huyện, thành phố tăng 

cường công tác 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). 

Văn bản số 125/SYT-TT ngày 05/02/2020 gửi các cơ sở Kinh doanh Dược trên địa 

bàn huyện, thành phố 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. 

Kế hoạch số 15/KH-TTr ngày 10/02/2020 về triển khai công tác thanh tra, kiểm tra 

trong lĩnh vực y tế phục vụ phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi 

rút Corona gây ra. 
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 Kết quả kiểm tra: Đã xử lý vi phạm hành chính 07/30 cơ sở, với số tiền 

phạt: 61.750.000 đồng (Sáu mươi mốt triệu, bảy trăm năm mươi nghìn đồng). 

Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện 

kinh doanh thuốc trong thời hạn 01 tháng đối với 01 Nhà thuốc, 02 quầy thuốc 

(Có biểu chi tiết tại phụ lục kèm theo). 

Tại 11 huyện, thành phố cán bộ y tế đều phối hợp với cơ quan quản lý thị 

trường đến các cơ sở kinh doanh dược để nhắc nhở và ký cam kết về việc không 

tăng giá, không đầu cơ, găm hàng và kinh doanh thuốc, vật tư y tế, khẩu trang... 

đảm bảo chất lượng, có nguồn gốc xuất xứ để bảo vệ sức khỏe, quyền lợi của 

người tiêu dùng.  

3. Đánh giá kết quả: 

3.1. Kết quả đạt được 

  Sở Y tế đã thực hiện nghiêm túc văn bản chỉ đạo Bộ Y tế, Cục Quản lý 

Dược trong công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút 

Corona (Covid-19) nói chung và giám sát, kiểm tra việc kinh doanh của các cơ 

sở bán lẻ thuốc nói riêng phục vụ công tác phòng chống dịch trên địa bàn tỉnh. 

Các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ tương đối đầy đủ các quy định về 

lĩnh vực hành nghề. Thực hiện cam kết niêm yết giá, bán đúng giá niêm yết; 

không tăng giá, không đầu cơ, găm hàng và kinh doanh thuốc, vật tư y tế đảm 

bảo chất lượng.  

3.2. Khó khăn, hạn chế 

 Do Phòng Y tế sáp nhập vào Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân 

huyện, thành phố nên công tác kiểm tra, đôn đốc về lĩnh vực y tế tại một số 

huyện, thành phố chưa được quan tâm chỉ đạo thường xuyên. 

 Một số cơ sở chưa quan tâm nghiên cứu, tìm hiểu về các quy định đối với 

hoạt động hành nghề kinh doanh dược nên còn mắc các lỗi phải xử lý vi phạm 

hành chính do nguyên nhân chủ quan gây ra. 

 
 

Nơi nhận:                                                                         
-Như trên; 

- Lãnh đạo Sở; 

- Phòng Quản lý Hành nghề; 

- Lưu: VT, Ttra (LBT). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 
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KẾT QUẢ KIỂM TRA VÀ XỬ LÝ ĐỐI VỚI CÁC CƠ SỞ KINH DOANH DƯỢC 

(Kèm theo Báo cáo số          /BC-SYT  ngày       tháng  02  năm 2020 của Sở Y tế Lạng Sơn) 

 
STT Tên cơ sở bán lẻ vi 

phạm 

Nội dung vi phạm Hình thức xử phạt Mức phạt 

tiền  

1 Quầy thuốc Lộc Xuân Không thực hiện đúng quy định về bảo quản thuốc trong 

quá trình bảo quản 

- Phạt tiền; 

- Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 

dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc trong thời hạn 01 tháng  

- Tự tiêu hủy số thuốc vi phạm 

5.000.000 

2 Nhà thuốc số 52 Người quản lý chuyên môn vắng mặt nhưng không thực 

hiện việc ủy quyền hoặc cử người thay thế theo quy định 

của pháp luật 

Phạt tiền 3.000.000 

3 Nhà thuốc Phương Dung - Kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì hoặc 

nhãn thuốc như hồ sơ đã được phê duyệt.; 

- Không thực hiện đúng quy định về điều kiện bảo quản 

thuốc trong quá trình bảo quản. 

- Phạt tiền; 
- Tước quyền sử dụng chứng chỉ hành nghề 

dược, giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh 

thuốc trong thời hạn 01 tháng; 

- Tịch thu để tiêu hủy số thuốc vi phạm 

15.000.000 

4 Quầy thuốc Thành Lộc Kinh doanh thuốc không còn nguyên vẹn bao bì hoặc 

nhãn thuốc như hồ sơ đã được phê duyệt 

- Phạt tiền 
- Tịch thu để triêu hủy số thuốc vi phạm 

15.000.000 

5 Quầy thuốc Phương Bắc 

2 

- Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua 

thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật 

- Kinh doanh thuốc không đúng với hình thức kinh 

doanh, phạm vi kinh doanh đã ghi trên giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

- Phạt tiền 

- Tước quyền sử dụng Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh thuốc trong thời hạn 01 tháng 

11.500.000 

6 Quầy thuốc Tâm Thanh Không thực hiện việc mở sổ để theo dõi hoạt động mua 

thuốc, bán thuốc theo quy định của pháp luật 

Phạt tiền 4.000.000 

7 Quầy thuốc số 39, thuộc 

Công ty Cổ phần DP và 

VTYT Lạng Sơn 

- Để lẫn sản phẩm không phải là thuốc cùng với thuốc; 

- Kinh doanh thuốc không đúng với hình thức kinh 

doanh, phạm vi kinh doanh đã ghi trên giấy chứng nhận 

đủ điều kiện kinh doanh thuốc 

Phạt tiền 8.250.000 

 Cộng : 07 cơ sở   61.750.000 
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