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

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v tăng cường các biện pháp trong 

phòng chống dịch Covid-19 và  

ổn định giá thuốc, vật tư y tế. 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
 

      Lạng Sơn, ngày       tháng 5 năm 2021 

 

  Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố. 

(Bộ phận y tế) 
 

Hiện nay, dịch Covid-19 trong nước và địa bàn Lạng Sơn đang diễn biến 

rất phức tạp, có mức độ lây nhiễm cao, lây lan nhanh trong cộng đồng. Thực 

hiện công văn số 1984/VP-KT ngày 24/5/2021 của UBND tỉnh v/v tăng cường 

công tác quản lý, điều hành giá cả thị trường. Để đảm bảo an toàn trong phòng 

chống dịch, đồng thời kiểm soát và ngăn chặn tình trạng lợi dụng dịch bệnh 

Covid-19 để tăng giá thuốc, vật tư y tế, Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và 

UBND huyện, thành phố phối hợp thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tăng cường chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thực hiện các 

biện pháp phòng chống dịch Covid-19: Đảm bảo thường xuyên, liên tục thực  

hiện “5K” và chấp  hành các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại cơ sở bán 

lẻ thuốc theo hướng dẫn của cơ quan chức năng và chính quyền sở tại. Kiểm tra, 

nhắc nhở các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn quản lý tránh lợi dụng dịch bệnh để 

tăng giá thuốc, vật tư y tế, nhất là đối với vật tư y tế phòng chống dịch phòng 

chống dịch, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có). Không vi phạm các 

quy định về phòng chống dịch, vi phạm về thông tin truyền thông dẫn đến phải 

xử lý theo quy định. Yêu cầu các cơ sở cài đặt trên điện thoại một trong các 

phần mềm tờ khai y tế, NCOVI, Bluezone,… 

2. Tiếp tục triển khai nghiêm túc chỉ đạo tại các văn bản số: 807/SYT-

NVYD ngày 21/4/2021 và số 2788/SYT-NVYD ngày 17/5/2021 của Sở Y tế. 

Đề nghị Thanh tra Sở Y tế phối hợp với văn phòng HĐND và UBND các 

huyện, thành phố tăng cường kiểm tra, thanh tra đột xuất tại các cơ sở bán lẻ 

thuốc theo nội dung trên. 

Đề nghị Văn phòng HĐND và UBND huyện, thành phố phối hợp thực 

hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- T/tra Sở Y tế (th/h); 

- P.NVYD (theo dõi); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Cổng thông tin Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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