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NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lạng Sơn, ngày       tháng 7 năm 2021  

 

Kính gửi: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm Lạng Sơn; 

- Công ty Cổ phần Dược phẩm và Vật tư y tế Lạng Sơn. 

 

Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTg ngày 06/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch Covid-

19; Công văn số 8026/QLD-KD ngày 10/7/2021 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

về việc đảm bảo cung ứng, bình ổn giá thuốc phòng, chống Covid-19. Theo đó, 

hiện nay tình hình dịch Covid-19 tại Việt Nam đặc biệt là thành phố Hồ Chí Minh 

và một số tỉnh, thành đang diễn biến rất phức tạp, để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng 

chống dịch Covid-19 và thuốc điều trị các bệnh khác cũng như đảm bảo việc bình 

ổn giá thuốc và ổn định thị trường thuốc trong nước, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Khẩn trương xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ thuốc để đảm bảo sẵn 

sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc phục vụ 

công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ, 

kịp thời các thuốc thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho người bệnh mắc 

Covid-19, đặc biệt với các thuốc khan hiếm nguồn cung, ít hoặc chưa có giấy đăng 

ký lưu hành tại Việt Nam mà được khuyến cáo sử dụng trong điều trị Covid-19. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc (mua 

thuốc theo giá không cao hơn giá kê khai, kê khai lại đã công bố). 

- Rà soát năng lực bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận vắc xin Covid-19 phục 

vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 toàn quốc, sẵn sàng tham gia khi được 

yêu cầu. 

- Cơ sở bán lẻ thuốc trong khuôn viên cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thực hiện 

nghiêm quy định về thặng số bán lẻ theo Điều 136 Nghị định số 54/2017/NĐ-CP 

ngày 08/5/2021. 

2. Các Công ty Dược:  

- Triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ và thực hiện nghiêm các quy định của 

nhà nước về quản lý giá thuốc (niêm yết giá thuốc và bán theo giá niêm yết không 



cao hơn giá kê khai, kê khai lại đã công bố); không được lợi dụng tình hình dịch 

Covid-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao. 

- Rà soát năng lực bảo quản, vận chuyển, tiếp nhận vắc xin Covid-19 phục 

vụ chiến dịch tiêm chủng vắc xin Covid-19 toàn quốc, sẵn sàng tham gia khi được 

yêu cầu. 

Trong quá trình thực hiện có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng 

Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế, số điện thoại 02053.811.049 để phối hợp giải quyết. 

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

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- T/Tra; NVYD; 

- GĐ Sở (b/c);  

- Các PGĐ Sở; 

- Trang TT Sở YT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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