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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do -Hạnh phúc

Hải Dương, ngày       tháng 3 năm 2022

Kính gửi: 
- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh;
- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Phòng Y tế huyện/ thị xã/ thành phố;
- Cơ sở sản xuất, kinh doanh dược.

Thực hiện Công văn số 976/BYT-QLD ngày 01/3/2022 của Bộ Y tế về 
việc tăng cường các biện pháp quản lý đối với việc mua, bán, sử dụng thuốc 
điều trị Covid-19, 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 (gửi kèm), để đảm bảo việc sử dụng thuốc hợp lý, an toàn, hiệu 
quả, đúng quy định chuyên môn cho bệnh nhân mắc Covid-19, Sở Y tế yêu cầu 
các cơ sở nghiêm túc thực hiện những nội dung sau:

1. Cơ sở sản xuất, bán buôn thuốc:
- Thực hiện mua và bán thuốc điều trị Covid-19 của các cơ sở kinh doanh 

dược hợp pháp, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua bán hợp lệ.
- Niêm yết giá bán buôn theo quy định tại nơi giao dịch hoặc nơi bán 

thuốc của cơ sở kinh doanh dược; bán theo đúng giá đã niêm yết, không được 
găm hàng, tăng giá bán để trục lợi; không được bán buôn thuốc cao hơn mức giá 
kê khai, kê khai lại được công bố trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Y tế. 

- Thực hiện đầy đủ quy định về Thực hành tốt bảo quản thuốc (GSP), 
Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP), Thực hành tốt sản xuất thuốc (GMP) và 
các quy định khác trong kinh doanh dược.

2. Cơ sở bán lẻ thuốc:
- Thực hiện mua thuốc điều trị Covid-19 của các cơ sở kinh doanh dược 

hợp pháp, lưu trữ đầy đủ hóa đơn, chứng từ mua bán hợp lệ.
- Niêm yết đầy đủ giá bán lẻ thuốc theo quy định và bán theo đúng giá đã 

niêm yết, không được găm hàng, tăng giá bán để trục lợi.
- Thực hiện nghiêm túc quy định tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 

29/12/2017 của Bộ Y tế quy định về đơn thuốc và việc kê đơn thuốc hóa dược, 
sinh phẩm trong điều trị ngoại trú; Thông tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018 
của Bộ Y tế sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 
29/12/2017. Lưu trữ thông tin về đơn thuốc và thông tin bệnh nhân vào phần mềm 
liên thông kết nối Hệ thống Cơ sở dữ liệu Dược quốc gia/Sổ theo dõi thông tin 
bệnh nhân theo quy định/Lưu bản sao, bản chụp đơn thuốc.



- Thông báo cho bệnh nhân tác dụng, chỉ định, tác dụng không mong 
muốn, chống chỉ định, liều lượng, cách dùng… khi sử dụng thuốc điều trị 
Covid-19 theo tờ hướng dẫn sử dụng đã được Bộ Y tế phê duyệt.

- Theo dõi, giám sát, phát hiện, xử trí các trường hợp phản ứng có hại của 
thuốc, gửi báo cáo về Trung tâm quốc gia về Thông tin thuốc và theo dõi phản 
ứng có hại của thuốc (13-15 Lê Thánh Tông, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

- Thực hiện đầy đủ quy định về Thực hành tốt bán lẻ thuốc (GPP) và sổ 
tay Thực hành tại cơ sở bán lẻ thuốc theo Quyết định số 696/QĐ-SYT ngày 
01/12/2021 của Bộ Y tế.

3. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh:
Tăng cường lấy mẫu để giám sát chất lượng thuốc, phát hiện thuốc không 

đạt chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, đặc biệt là các thuốc điều trị 
Covid-19, báo cáo kết quả về Sở Y tế.

4. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:
 Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân, 

các cơ quan Truyền thông đại chúng tuyên truyền, phổ biến cho các cơ sở kinh 
doanh dược và người dân các quy định về việc mua bán, sử dụng thuốc điều trị 
Covid-19 trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hải Dương.

5. Thanh tra Sở Y tế:
Tham mưu, phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tỉnh tăng 

cường tổ chức kiểm tra nhằm phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hoạt động mua, 
bán thuốc điều trị Covid-19 tại các địa điểm kinh doanh thuốc, bao gồm cả các 
địa điểm kinh doanh không được cấp phép hoặc trên các nền tảng mạng xã hội, 
nền tảng trực tuyến khác; xử lý, kiến nghị xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 
phạm theo quy định.

6. Phòng Y tế huyện/ thành phố/ thị xã:
- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược nghiêm túc thực hiện các nội dung 

nêu tại công văn này.
- Tăng cường thanh tra, kiểm tra trên địa bàn quản lý nhằm phát hiện và 

ngăn chặn các hoạt động mua, bán thuốc điều trị Covid-19 không rõ nguồn gốc, 
xuất xứ; mua bán thuốc, niêm yết giá thuốc không đúng quy định của pháp luật, 
lợi dụng dịch bệnh Covid-19 để được găm hàng, tăng giá bán để trục lợi. Xử lý 
nghiêm các trường hợp có vi phạm.

Sở Y tế đề nghị các cơ sở triển khai thực hiện các nội dung trên./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để báo cáo);
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chức năng: NVY, Thanh tra Sở;
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN.

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

  Phạm Hữu Thanh
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