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V/v đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ
truyền, dược liệu trong điều trị
phòng, chống COVID -19

Kính gửi:
- Các bệnh viện/trung tâm Y tế có giường bệnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh.
Thực hiện Công điện số 914/CĐ-TTG ngày 06/7/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về việc tăng cường biện pháp đảm bảo an toàn phòng, chống dịch
COVID-19 để thực hiện mục tiêu kép, để đảm bảo nhu cầu thuốc phòng chống
dịch COVID-19 và thuốc điều trị các bệnh khác, cũng như đảm bảo việc bình ổn
giá thuốc và ổn định thị trường trong nước; Công văn số 741/YDCT- QLD ngày
20/7/2021 của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền về đảm bảo bình ổn giá thuốc cổ
truyền, dược liệu trong điều trị COVID-19, Sở Y tế yêu cầu:
1. Các bệnh viện/trung tâm Y tế có giường bệnh:
Thực hiện nghiêm các quy định của nhà nước về quản lý gía thuốc, nguyên
liệu làm thuốc không được lợi dung tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, tích trử
và đẩy giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc tăng cao, đặc biệt là thuốc và các sản
phẩm có thành phần từ Xuyên tâm liên.
2. Công ty Cổ phần dược Hà Tĩnh:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định của nhà nước đảm bảo nguồn cung
cấp thuốc cổ truyền, dược liệu cho các cơ sở khám chữa bệnh, thực hiện nghiêm
các quy định về quản lý giá thuốc, nguyên liệu làm thuốc như niêm yết giá bán
buôn và không bán cao hơn giá đã niêm yết, thực hiện việc kê khai, kê khai lại và
không bán vượt quá giá kê khai, kê khai lại.
- Không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ, tích trữ đẩy
giá thuốc cổ truyền, dược liệu lên cao, đặc biệt là các thuốc và các sản phẩm có
thành phần từ Xuyên tâm liên. Trường hợp gía nguyên liệu đầu vào có sự gia tăng,
đề nghị công ty nghiên cứu xem xét điều chỉnh các chi phí khác (chi phí bán hàng,
chi phí quản lý…) để thực hiện việc bình ổn giá trong thời dịch bệnh COVID-19.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, nguyên
liệu làm thuốc; các phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị Y học cổ truyền trên
địạ bàn quản lý: thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc cổ truyền,
nguyên liệu làm thuốc; không được lợi dụng tình hình dịch COVID-19 để đầu cơ
tích trử và đẩy giá thuốc cổ truyền, nguyên liệu làm thuốc lên cao, đặc biệt là các
thuốc và sản phẩm có thành phần từ Xuyên tâm liên.

- Tăng cường công tác kiểm tra đối với các cơ sở kinh doanh dược liệu, vị
thuốc Y học cổ truyền, các phòng khám chuyên khoa, phòng chẩn trị Y học cổ
truyền có kê đơn bốc thuốc cổ truyền, thuốc từ dược liệu: kiểm tra về chất lượng,
nguồn gốc, xuất xứ, giá thuốc cổ truyền, dược liệu; xử lý nghiêm các trường hợp
lợi dụng dịch COVID -19 đầu cơ tăng giá thuốc cổ truyền, dược liệu, nhất là các
sản phẩm, bài thuốc có thành phần từ Xuyên tâm liên.
Sở Y tế đề nghị các đơn triển khai, thực hiện./.
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