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SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-KHTC               Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2020 

V/v giải quyết kiến nghị của 

doanh nghiệp 
 

 

Kính gửi:  - Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh;  

                      - Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh. 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 511/SKHĐT-ĐKKD ngày 11/4/2020 của 

Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc giải quyết kiến nghị của doanh nghiệp, sau khi 

nghiên cứu các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp thuộc lĩnh vực quản lý, Sở 

Y tế có ý kiến như sau 

1. Kiến nghị của Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh: Đề nghị có sự kiểm soát 

của Nhà nước trong việc cung ứng các mặt hàng y tế phục vụ phòng dịch như 

khẩu trang, nước rửa tay để mọi người có điều kiện mua sử dụng. 

Sở Y tế xin thông tin như sau: Trước tình hình khan hiếm và biến động 

giá của các mặt hàng y tế phục vụ phòng dịch như khẩu trang, nước rửa tay… 

thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Lạng Sơn tại Công văn số 34/UBND-

KTTH ngày 29/02/2020 về việc quản lý giá, bảo đảm khẩu trang y tế cho phòng 

chống dịch viêm phổi cấp. Cục Quản lý Thị trường, Sở Y tế đã thành lập các 

đoàn kiểm tra, thanh tra đột xuất để đảm bảo việc không đầu cơ tích trữ và tăng 

giá các mặt hàng vật tư y tế chống dịch; Sở Tài chính đã thành lập đoàn kiểm tra 

về việc việc chấp hành pháp luật về giá tại các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh 

doanh vật tư y tế tiêu dùng phục vụ phòng chống dịch viêm phổi cấp (Covid-19) 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

Trong tháng 4 năm 2020, Sở Tài chính đã phối hợp với Sở Y tế xây dựng 

và Tờ trình và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc bổ sung danh mục 

hàng hóa, dịch vụ thực hiện kê khai giá. Trong đó đề xuất UBND tỉnh: Bổ sung  

danh mục hàng hóa, dịch vụ vật tư y tế phòng chống dịch thực hiện kê khai giá 

tại khoản 2 Điều 8 Quyết định số 29/2018/QĐ-UBND ngày 28/02/2018 của 

UBND tỉnh Lạng Sơn; danh mục mặt hàng bổ sung là: Khẩu trang y tế, vật tư y 

tế và các mặt hàng phục vụ phòng chống dịch bệnh.  

Sở Y tế xin thông tin để Hiệp hội doanh nghiệp tỉnh biết. 

2. Kiến nghị của Công ty TNHH Vận tải Công nghệ Mai Linh: Hỗ trợ 

kinh phí mua khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn, quần áo bảo hộ y tế,.. 
Đối với đề nghị hỗ trợ công ty Sở Y tế không đáp ứng được vì lý do như 

sau: Trong thời gian qua đã có nhiều Doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trong nước 

ủng hộ một số vật tư y tế như khẩu trang, dung dịch sát khuẩn tay nhanh, hóa 

chất khử khuẩn,… cho công tác phòng chống dịch bệnh của tỉnh. UBND tỉnh đã 
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giao Sở Y tế làm đầu mối phân bổ các vật tư y tế trên cho các cơ sở y tế, khu 

cách ly tập trung của tỉnh, các lực lượng tham gia công tác phòng chống dịch 

bệnh tại cửa khẩu, khu vực biên giới. Đồng thời, làm đầu mối tổng hợp dự trù 

mua sắm tập trung các mặt hàng phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh 

của tỉnh. Tuy nhiên, hiện nay số vật tư y tế tiếp nhận từ các nguồn tài trợ, Sở Y 

tế đã cấp phát hết cho các lực lượng liên quan trực tiếp tại các cửa khẩu và các 

cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh; việc mua sắm tập trung các mặt hàng phục vụ 

cho công tác phòng chống dịch chung của tỉnh gặp nhiều khó khăn do khan 

hiếm nguồn cung, cơ chế đấu thầu… Các vật tư y tế thiết yếu phục vụ cho công 

tác phòng chống dịch của tỉnh chỉ ưu tiên tập trung cho các cơ sở khám chữa 

bệnh, khu cách ly tập trung của tỉnh và các lực lượng tại cửa khẩu duy trì hoạt 

động. 

Trước tình hình dịch bệnh trong nước đang diễn biến phức tạp, việc 

phòng chống dịch bệnh là trách nhiệm của mỗi tổ chức, cá nhân và cả cộng đồng 

xã hội. Do vậy, Sở Y tế đề nghị Công ty tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng 

chống dịch bệnh, đồng thời có giải pháp huy động sự đóng góp chung tay của 

các chủ hàng, lái xe và những người liên quan để đảm bảo trang bị đầy đủ các 

nguồn lực cho công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 cho hoạt động vận tải. 

Tăng cường công tác truyền thông, vận động các lái xe và những người liên quan 

nghiêm túc thực hiện đầy đủ các quy định về phòng chống dịch bệnh COVID-19 

theo chỉ đạo của tỉnh. 

Sở Y tế xin thông tin để doanh nghiệp biết và chủ động trong công tác 

phòng chống dịch COVID-19 đối với công nhân viên của doanh nghiệp. 

 Nếu cần trao đổi xin liên hệ với đ/c Trần Hoàng Lộc, Trưởng phòng Kế 

hoạch Tài chính - Sở Y tế, số điện thoại: 0985506316 - Email: 

thloc@langson.gov.vn hoặc tranhoangloc@gmail.com). 

 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Sở Kế hoạch - Đầu tư; 

- Lãnh đạo Sở; 

-Website SYT; 

- Lưu: VT, KHTC(THL).                
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