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V/v tăng cường các biện pháp 

quản lý đối với việc mua, bán,  

sử dụng thuốc điều trị COVID-19 

 

 
   

Kính gửi:  
- Cục Quản lý thị trường tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 
 

Thực hiện Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/20221 của Cục 
Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với 

việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19. Để tránh việc mua, bán 
thuốc điều trị COVID-19 không có nguồn gốc xuất xứ, không đúng quy định 

về bán thuốc theo đơn, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bất hợp lý nhằm trục 
lợi. Sở Y tế đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh; UBND các huyện, thành 

phố và các đơn vị trực thuộc Sở Y tế phối hợp thực hiện các nội dung sau: 

1. Đề nghị Cục Quản lý thị trường tỉnh Lạng Sơn 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện và ngăn chặn các 
hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất xứ, 
thuốc giả, thuốc nhập lậu; mua bán thuốc không đúng quy định về bán 

thuốc.  

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra việc niêm yết giá bán và bán thuốc 

đúng giá niêm yết; kiểm tra hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm thuốc trên 
thị trường để đầu cơ, găm hàng, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá bán thuốc 

điều trị COVID-19 bất hợp lý. Xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm. 

2. UBND các huyện, thành phố 

- Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, hướng dẫn, phổ biến cho người 
dân trên địa bàn về việc mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19 đúng 

quy định. Chú trọng nội dung tuyên truyền đối với 03 thuốc kháng virus có 
dược chất Molnupiravir điều trị COVID-19 được Bộ Y tế cấp giấy đăng ký 

lưu hành (Quyết định số 69/QĐ-QLD ngày 17/02/2022 về việc ban hành 
danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp giấy đăng ký lưu hành tại 

Việt Nam- Đợt 174). Thuốc Molnupiravir là thuốc kê đơn, không có trong 
danh mục thuốc thiết yếu do Bộ Y tế ban hành, thuốc chỉ được bán tại nhà 
thuốc và chỉ được bán khi có đơn của thầy thuốc . 

- Chỉ đạo cơ quan quản lý y tế của địa phương tăng cường hướng dẫn 
các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thực hiện các quy 
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định về kê đơn, bán thuốc; yêu cầu các cơ sở tham gia chuỗi cung ứng thuốc 
điều trị COVID-19 có trách nhiệm hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử 

dụng thuốc theo đúng hướng dẫn; tuân thủ các quy định về mua, bán thuốc 
điều trị COVID-19 và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai; thực 
hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), thực hành tốt 

phân phối thuốc (GDP), thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP) theo đúng quy 
định của Bộ Y tế và các quy định khác trong kinh doanh dược . 

3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc nhất là 

thuốc điều trị COVID-19, kịp thời phát hiện, xử lý thuốc không đạt chất 
lượng, không có nguồn gốc xuất xứ lưu hành trên địa bàn tỉnh. Báo cáo kết 

quả về Sở Y tế, Bộ Y tế theo quy định. 

4. Các cơ sở khám, chữa bệnh trực thuộc 

- Thực hiện nghiêm các quy định về kê đơn thuốc. Quản lý chặt chẽ 
các trường hợp mắc COVID-19 sử dụng thuốc Molnupiravir tại cơ sở, yêu 

cầu bệnh nhân tuân thủ đúng quy trình, hướng dẫn của nhân viên y tế. 

- Tăng cường theo dõi tác dụng không mong muốn của thuốc, thực 

hiện báo cáo về Trung tâm Quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản 
ứng có hại của thuốc (DI & ADR) và Sở Y tế theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và phối hợp thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- GĐ Sở (b/c); 
- Các PGĐ Sở; 
- Các phòng  thuộc Sở (biết); 
- Webside Sở Y tế; 
- Lưu VT, NVYD(TrTH) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
 
 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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