
  UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

Số:             /SYT- NVD 
V/v tăng cường các biện pháp 

quản lý, điều hành giá 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Hà Tĩnh, ngày        tháng      năm 2022 

 

        Kính gửi: 

              - Các bệnh viện/trung tâm y tế có giường bệnh; 

              - UBND các thị xã, huyện, thành phố; 

                        - Các Công ty, chi nhánh dược trong tỉnh; 

               - Các cơ sở bán lẻ thuốc. 

Thực hiện Công văn số 4858/UBND-TH3 ngày 30/8/2022 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành giá; Sở Y tế Hà Tĩnh đề 

nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các Công ty, chi nhánh dược trong tỉnh: 

- Thực hiện đăng ký, kê khai giá, niêm yết giá thuốc, trang thiết bị y tế 

theo đúng quy định của pháp luật về giá và Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế; không được bán cao hơn giá do cơ sở 

đã niêm yết. 

- Phổ biến cho các chi nhánh, quầy thuốc trong hệ thống phân phối của 

mình: Thực hiện việc niêm yết giá thuốc, trang thiết bị y tế đúng quy định và 

không được bán cao hơn giá do cơ sở đã niêm yết. 

2. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh: 

- Chỉ đạo các cơ sở bán lẻ trong khuôn viên đơn vị thực hiện nghiêm các 

quy định của pháp luật trong kinh doanh các mặt hàng thuốc, trang thiết bị y tế; 

thực hiện việc niêm yết giá thuốc theo quy định tại Điều 136 của Nghị định số 

54/2017/NĐ-CP ngày 08/5/2017 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi 

hành luật dược, và thực hiện việc niêm yết giá trang thiết bị y tế theo quy định 

tại Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. 

- Theo dõi sát sao tình hình dịch bệnh để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và 

vật tư y tế với giá hợp lý phục vụ nhu cầu khám bệnh, chữa bệnh và phòng 

chống dịch bệnh. 

3. Các cơ sở bán lẻ thuốc: 

- Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật về kinh doanh 

thuốc, trang thiết bị y tế; thực hiện việc niêm yết giá bán lẻ thuốc, trang thiết bị 

y tế đúng quy định và không được bán cao hơn giá do cơ sở đã niêm yết. 

4. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở và các cơ quan 

chức năng trên địa bàn tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định 

của nhà nước về kê khai giá, niêm yết giá trong lĩnh vực y tế. 

5. UBND các thị xã, huyện, thành phố: 
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- Tuyên truyền phổ biến đến các cơ sở kinh doanh và sử dụng thuốc, trang 

thiết bị y tế: Thực hiện kê khai giá, niêm yết giá thuốc, trang thiết bị y tế theo 

đúng quy định của pháp luật về giá và Nghị định số 98/2021/NĐ-CP ngày 

08/11/2021 về quản lý trang thiết bị y tế. 

- Tăng cường kiểm soát, thanh tra, kiểm tra việc chấp hành các quy định 

của pháp luật về quản lý giá thuốc, trang thiết bị y tế. 

Sở Y tế thông báo cho các đơn vị được biết và triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- Lãnh đạo Sở (b/c); 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD; 

Gửi văn bản giấy + điện tử. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đường Công Lự 
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