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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1898 /SYT-NVD
V/v tăng cường công tác phòng
chống dịch Covid-19

Lạng Sơn, ngày04tháng 8 năm 2020

Kính gửi:
- Cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
- Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố
(Bộ phận y tế);
- Công ty CPDP và VTYT Lạng Sơn;
- Công ty CPDP Lạng Sơn;
- Công ty CPDP và TTBYT Lạng Sơn.
Thực hiện văn bản HỎA TỐC số 12006/QLD-KD ngày 31/7/2020 của
Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường công tác phòng chống dịch
Covid-19.
Để đảm bảo việc phân phối thuốc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh được
thuận lợi trong giai đoạn dịch bệnh Covid-19, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực
hiện nội dung sau:
1. Nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng thuốc
theo hướng dẫn tại các công văn số 151/SYT-NVD ngày 08/02/2020 và
230/SYT-NVD ngày 18/02/2020 của Sở Y tế để chủ động đảm bảo cung ứng đủ
thuốc và bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuốc.
2. Các cơ sở khám, chữa bệnh
- Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Y tế tại Thông báo số 105/TBBYT ngày 30/01/2020 về việc chủ động lên kế hoạch chuẩn bị đủ cơ số thuốc
cho cấp độ ba và chuẩn bị sẵn sàng cho cấp độ bốn.
- Khẩn trương liên hệ với các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc
để lập dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng kịp thời các thuốc phục vụ cho nhu
cầu điều trị của cơ sở, đặc biệt là các thuốc dùng để điều trị hỗ trợ cho bệnh
nhân theo hướng dẫn tại Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 16/01/2020 của Bộ Y
tế về việc ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị bệnh viêm phổi cấp do
nCoV gây ra (Quyết định số 125/QĐ-BYT); bảo đảm đủ thuốc cho nhu cầu
phòng, chống dịch bệnh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc.
Lưu ý: Về cơ chế mua sắm các thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp do nCoV gây ra:
- Các đơn vị thực hiện việc mua sắm thuốc theo quy định tại Thông tư số
15/2019/TT-BYT ngày 11/7/2019 của Bộ Y tế quy định việc đấu thầu mua
thuốc tại các cơ sở y tế công lập.
- Trường hợp cần mua sắm khẩn cấp các thuốc trong danh mục thuốc đấu
thầu tập trung thuốc quốc gia hoặc danh mục thuốc đàm phán giá, đề nghị các
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đơn vị tổng hợp nhu cầu sử dụng thuốc và báo cáo về Trung tâm mua sắm tập
trung thuốc quốc gia để kịp thời lựa chọn nhà thầu đảm bảo thời gian cung ứng
thuốc cho các đơn vị.
- Trong trường hợp cần mua sắm khẩn cấp các thuốc ngoài danh mục
thuốc đấu thầu tập trung thuốc quốc gia và danh mục thuốc đàm phán giá, đơn vị
có thể lập kế hoạch mua sắm thuốc theo hình thức mua sắm trực tiếp hoặc chỉ
định thầu để kịp thời đáp ứng về thời gian cung ứng thuốc.
3. Các đơn vị kinh doanh thuốc: Chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, tăng
cường nguồn cung và xây dựng kế hoạch kinh doanh các thuốc phục vụ cho nhu
cầu điều trị của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, đặc biệt là các thuốc dùng để điều
trị hỗ trợ cho bệnh nhân theo hướng dẫn tại Quyết định số 125/QĐ-BYT để cung
ứng kịp thời khi nhận được đặt hàng của các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
không để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc.
4. Đối với Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố:
- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tiếp tục thực
hiện nghiêm nội dung các công văn số 891/SYT-NVYD ngày 04/5/2020 của Sở
Y tế về việc cung cấp thông tin liên quan bệnh hô hấp để phòng chống COVID19 và số 769/SYT-QLHN ngày 15/4/2020 tăng cường phòng chống lây lan dịch
Covid-19 ra cộng đồng.
- Trường hợp người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô
hấp hoặc có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở… cần phải hướng dẫn người
bệnh khai báo y tế điện tử (qua ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health
Declaration) hoặc liên hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn.
Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc phải ghi lại họ tên, địa chỉ, số điện thoại của người
bệnh; thực hiện việc báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn hoặc qua
đường dây nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo
dõi, giám sát.
Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Thanh tra Sở (P/h);
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- Các PGĐ Sở;
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