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

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-TT Lạng Sơn, ngày       tháng 3 năm 2022 

V/v phối hợp quản lý, kiểm tra 

việc mua, bán thuốc điều trị 

COVID-19 

 

 

     Kính gửi:   
 

 

- Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Quản lý thị trưởng (Cơ quan thường trực Ban Chỉ 

đạo 389 tỉnh); 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

 Hiện nay, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, số ca bệnh COVID-19 

trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn gia tăng, do vậy nhu cầu mua thuốc để điều trị của 

người dân tăng cao. Cục quản lý Dược Bộ Y tế đã cấp phép lưu hành cho 03 loại 

thuốc kháng vi rút có hoạt chất Molnupiravir để điều trị cho người mắc  

COVID-19; đây là thuốc kê đơn, chỉ được bán tại nhà thuốc khi có đơn của thầy 

thuốc.  Tuy nhiên, lợi dụng tình hình dịch bệnh, có một số cá nhân rao bán thuốc 

Molnupiravir và các thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất sứ, 

không được kiểm soát dẫn đến ảnh hưởng đến sức khỏe và hiệu quả điều trị. 

Thực hiện Công văn số 1492/QLD-PCTTr, ngày 03/3/2022 của Cục Quản 

lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý, kiểm tra việc mua bán thuốc điều 

trị COVID-19; để đảm bảo thực hiện đúng quy định của pháp luật trong hoạt 

động kinh doanh thuốc điều trị COVID-19 trên địa bàn tỉnh và đảm bảo an toàn 

cho người sử dụng; Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, 

thành phố và các cơ quan chức năng phối hợp tăng cường quản lý, kiểm tra 

nhằm phát hiện, ngăn chặn các hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 

không đúng quy định hoặc trên các mạng xã hội, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật và thông tin cho báo chí đăng tải trên các 

phương tiện thông tin đại chúng. 

Kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị thông báo về Sở Y tế để 

tổng hợp báo cáo Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần trao đổi xin liên hệ Thanh tra Sở Y tế 

(điện thoại 02053818658 hoặc 0912334429) để cùng phối hợp, giải quyết./ 
  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng NVYD; T/Tra; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TT (LBT). 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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