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      Kính gửi:    

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh trong tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trong tỉnh. 

 

 

Hiện nay tình hình dịch viêm phổi cấp do chủng vi rút Corona mới 

(nCoV) đang có những diễn biến phức tạp. Đây là dịch bệnh truyền nhiễm cấp 

tính nguy hiểm do virus biến chủng Corona gây ra chưa có thuốc điều trị đặc 

hiệu và vắc xin phòng bệnh. Bệnh lây truyền từ người sang người qua đường 

tiếp xúc gần hoặc nước bọt.  

Để chủ động phòng ngừa ngăn chặn dịch bệnh lây lan trên địa bàn, đảm 

bảo giá thuốc, vật tư y tế phòng chống bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút 

Corona mới (nCoV), tránh hiện tượng găm hàng và đẩy giá thuốc, vật tư y tế lên 

cao, Sở Y tế Quảng Bình yêu cầu: 

1. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo các đơn vị khám, chữa 

bệnh trên địa bàn xây dựng kế hoạch dự trữ thuốc đảm bảo sẵn sàng cung ứng 

đủ thuốc, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc phục vụ công tác khám chữa 

bệnh cho nhân dân; chủ động nắm bắt thông tin và tăng cường công tác kiểm tra 

đối với các tổ chức, cá nhân theo phân cấp quản lý; xử lý kịp thời các trường 

hợp vi phạm các quy định về quản lý giá thuốc, vật tư y tế; không để xảy ra hiện 

tượng găm hàng, đẩy giá thuốc, vật tư y tế lên cao sai quy định. 

2. Các bệnh viện, Trung tâm y tế: Chủ động lập kế hoạch dự trữ thuốc để 

đảm bảo sẵn sàng cung ứng đủ thuốc, tuyệt đối không để tình trạng thiếu thuốc 

phục vụ công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Chú trọng đảm bảo đủ thuốc 

phục vụ công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh viêm phổi 

cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV). 

3. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trong tỉnh: Dự báo nhu cầu, chủ 

động nguồn cung ứng đối với các loại thuốc, vật tư y tế (đặc biệt là khẩu trang y 

tế và nước rửa tay có chứa cồn,...) phục vụ công tác phòng chống dịch viêm phổi 

cấp do chủng vi rút Corona mới (nCoV). Chỉ đạo các cơ sở bán buôn, bán lẻ trực 

thuộc thực hiện đúng quy định tại Luật dược, Luật Giá và các văn bản quy phạm 

pháp luật có liên quan. Niêm yết giá bán lẻ thuốc, vật tư y tế đúng quy định và 

không được bán cao hơn giá niêm yết. 

4. Các cơ sở bán lẻ thuốc:  Thực hiện đúng quy định tại Luật dược, Luật 

Giá và các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan. Niêm yết giá bán lẻ thuốc, 



vật tư y tế đúng quy định và không được bán cao hơn giá niêm yết. Các cơ sở 

kinh doanh thuốc tuyệt đối không được lợi dụng thời điểm dịch bệnh đang diễn 

ra để đầu cơ, tăng giá thuốc; không được hạn chế khách hàng (kể cả khách nước 

ngoài) đang có nhu cầu mua thuốc, vật tư y tế để phòng dịch. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị báo cáo Sở Y tế để xem xét, giải quyết kịp thời. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên;  

- UBND tỉnh (để báo cáo);                                                                                         
- Lãnh đạo Sở; 

- UBND huyện, thị xã, thành phố (phối hợp);  

- Phòng NVD, NVY, Thanh tra Sở, KHTC; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 
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