
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

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

V/v tiếp tục thanh tra, kiểm tra 

và tăng cường quản lý thuốc 

điều trị COVID-19 

 

 

   

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

- Các cơ sở kinh doanh dược; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

Thực hiện Công điện số 365/CĐ-BYT ngày 17/3/2022 của Bộ Y tế về 

việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-19 

và Công văn số 299/UBND-KGVX, ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh Lạng Sơn 

về việc tiếp tục thanh tra, kiểm tra, tăng cường quản lý về thuốc điều trị COVID-

19; Sở Y tế đề nghị Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, các 

cơ sở kinh doanh dược và các phòng, đơn vị trực thuộc Sở phối hợp thực 

hiện ngay một số nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố: 

 Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung Công văn số 534/SYT-

NVYD ngày 03/3/2022 của Sở Y tế về việc đảm bảo kê đơn, cung ứng thuốc 

phòng, điều trị COVID-19 đúng quy định; công văn số 573/SYT-NVYD ngày 

08/3/2022 của Sở Y tế về việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc 

mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19. 

 Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược tuân thủ đầy đủ quy định của pháp 

luật trong mua, bán thuốc nói chung và thuốc điều trị COVID-19 nói riêng; niêm 

yết giá và bán theo đúng giá thuốc đã niêm yết, kê khai; hướng dẫn đầy đủ cho 

người dân về sử dụng thuốc theo đúng hướng dẫn; thực hiện đầy đủ các yêu cầu 

thực hành tốt thuốc trong kinh doanh dược (GSP, GDP, GPP) và các quy định 

khác trong kinh doanh dược. 

Chỉ đạo lực lượng chức năng tăng cường kiểm tra, xử lý xử phạt các tổ 

chức, cá nhân thực hiện vận chuyển, mua bán, tàng trữ các mặt hàng thuốc, test, 

kit xét nghiệm COVID-19 không rõ nguồn gốc, không thuộc mặt hàng ghi trong 

giấy phép kinh doanh được cấp; không đủ điều kiện và không được cấp phép 

hoạt động theo quy định (Chứng chỉ hành nghề dược, giấy Chứng nhận đủ điều 

kiện kinh doanh dược, Hồ sơ công bố đủ điều kiện mua bán trang thiết bị y tế...) 

2. Các cơ sở kinh doanh dược:  

Chấp hành nghiêm quy định của pháp luật trong việc mua, bán thuốc nói 

chung và thuốc điều trị COVID-19 nói riêng; niêm yết giá và bán theo đúng giá 

niêm yết, kê khai và quy định về việc bán thuốc kê đơn (chỉ được bán tại nhà 

thuốc và khi có đơn của thầy thuốc); hướng dẫn đầy đủ cho người dân về sử 

dụng thuốc theo đúng hướng dẫn; tuyệt đối không được lợi dụng tình hình dịch 

COVID-19 để đầu cơ, găm hàng và đẩy giá thuốc tăng cao.  
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Thực hiện đầy đủ các yêu cầu thực hành tốt (GSP, GDP, GPP) và các quy 

định khác trong hoạt động kinh doanh dược.  

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh 

Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến các quy định của pháp 

luật và hướng dẫn của Bộ Y tế về mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19; 

tuyên truyền đến người dân không tự mua và sử dụng các thuốc phòng và điều 

trị bệnh COVID-19 không rõ nguồn gốc, xuất sứ, chưa được Bộ Y tế cấp phép 

lưu hành tại Việt Nam và các nội dung khác theo Công văn số 650/SYT-VP 

ngày 16/3/2022 của Sở Y tế về việc tuyên truyền phòng, chống  buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trong lĩnh vực y tế. 

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

Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu để giám sát, kiểm nghiệm chất lượng 

thuốc; đặc biệt là thuốc điều trị COVID-19, kịp thời phát hiện, xử lý hoặc 

chuyển Thanh tra Sở xử lý đối với những trường hợp vi phạm quy định về kinh 

doanh thuốc không đạt chất lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ, thuốc giả… 

trên địa bàn tỉnh.  

5. Phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Sở Y tế: 

Tăng cường tuyên truyền, phổ biến, tập huấn quy định của pháp luật và 

hướng dẫn của Bộ Y tế về mua, bán, sử dụng thuốc điều trị COVID-19; phối 

hợp với Thanh tra Sở thanh tra, kiểm tra hoạt động mua, bán thuốc điều trị 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. 

6. Thanh tra Sở Y tế: 

Phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố, các cơ 

quan liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn các 

hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong sản xuất, kinh doanh 

thuốc điều trị COVID-19, các hoạt động mua, bán thuốc điều trị COVID-19 tại 

các địa điểm kinh doanh không được cấp phép; các hoạt động mua, bán thuốc 

không rõ nguồn gốc xuất xứ để phát hiện sớm các tổ chức, cá nhân vi phạm và 

kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; trường hợp phát hiện các hành 

vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ sơ chuyển sang cơ quan Công 

an để xử lý theo quy định. 

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

(điện thoại 02053818658 hoặc 0912334429) hoặc Phòng Nghiệp vụ Y-Dược Sở 

Y tế ( 0205.3811049) để cùng phối hợp, giải quyết./ 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Phòng Nghiệp vụ Y- Dược, Thanh tra Sở; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu VT, TT (LBT). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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