
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 
 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v đảm bảo bình ổn giá thuốc 

cổ truyền, dược liệu trong  

điều trị Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc 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; 

- Các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc cổ truyền, dược liệu. 

 

Thực hiện Công văn số 714/YDCT-QLD ngày 20/7/2021 của Cục Quản lý Y 

Dược cổ truyền, Bộ Y tế về việc đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ truyền, dược liệu 

trong điều trị Covid-19. Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các bệnh viện, các cơ sở kinh doanh thuốc cổ truyền, dược liệu. thực hiện 

nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc; 

không được lợi dụng tình hình dịch Covid-19 để đầu cơ, tích trữ và đẩy giá thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc tăng cao, đặc biệt là các thuốc và các sản phẩm có thành 

phần từ Xuyên tâm liên.  

2. Các cơ sở nhập khẩu thuốc cổ truyền, dược liệu thực hiện nghiêm túc các 

quy định của nhà nước đảm bảo nguồn cung cấp thuốc cổ truyền, dược liệu cho các 

cơ sở khám chữa bệnh. Trường hợp giá nguyên vật liệu đầu vào có sự gia tăng, đề 

nghị Công ty nghiên cứu xem xét điều chỉnh các chi phí khác (chi phí bán hàng, chi 

phí quản lý,…) để thực hiện việc bình ổn giá trong thời gian dịch bệnh Covid-19. 

(Gửi kèm theo văn bản 714/YDCT-QLD ngày 20/7/2021 của Cục Quản lý Y 

Dược cổ truyền, Bộ Y tế). 

3. Giao Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị, UBND các huyện, thành 

phố tăng cường thanh kiểm tra đảm bảo thực hiện tốt bình ổn giá thuốc cổ truyền, 

dược liệu trong điều trị Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

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 triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- T/Tra; NVYD; 

- GĐ Sở (b/c);  

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC   

 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Danh sách Các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc cổ truyền, 

dược liệu trên địa bàn. 

 

1. Công ty TNHH TM và XNK Chí Thượng 

 Điạ chỉ: Số 302: đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 



 2. Công ty CP TM Quốc tế Hữu Vượng 

Địa  chỉ: Số 50, Lò Rèn, thị trấn Đồng Đăng, huyện Cao Lộc, tỉnh Lạng Sơn 

3. Cô ty cổ phần dược liệu Tuệ Minh 

Điạ chỉ: Thôn Mai Thành, xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn 

4. Chi nhánh Công ty TNHH TM và XNK Anh Phương  

Địa chỉ: Đường 12, khu đô thị Phú Lộc I, khối 7, phường Hoàng Văn Thụ, 

thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn 

5.  Công ty TNHH MTV Thọ Xuyến 

Điạ chỉ: Số 31, Hoàng Quốc Việt, khối 6, phường Hoàng Văn Thụ, thành 

phố Lạng Sơn 
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