UBND TỈNH HÀ TĨNH
SỞ Y TẾ

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

Số: 648/SYT- NVD

Hà Tĩnh, ngày 22 tháng 02 năm 2022

V/v thực hiện kinh doanh thuốc
trong phòng chống dịch bệnh
COVID-19

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các công ty/chi nhánh bán buôn thuốc trong tỉnh;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc.
Hiện nay tình hình dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đang
diễn biến phức tạp. Số lượng bệnh nhân COVID-19 tự cách ly, điều trị tại nhà
tăng cao. Do đó, nhu cầu mua và sử dụng các thuốc phục vụ dự phòng và điều
trị bệnh nhân COVID-19 rất lớn. Để đảm bảo việc kinh doanh thuốc, đặc biệt là
các thuốc phòng chống dịch COVID-19 đúng quy định, Sở Y tế đề nghị:
1. Các cơ sở bán lẻ thuốc (bao gồm nhà thuốc, quầy thuốc, tủ thuốc trạm y
tế xã)
- Thực hiện mua bán thuốc đúng phạm vi chuyên môn đã được ghi trong
Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược; tuyệt đối không mua bán các
thuốc chưa được phép lưu hành, các thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ, đặc biệt
các thuốc sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19.
- Thực hiện đúng quy định về kê đơn và bán thuốc theo đơn, tuyệt đối
không bán lẻ thuốc kê đơn mà không có đơn thuốc. Thực hiện cập nhật bán
thuốc kê đơn và các hoạt động mua bán thuốc trên phần mềm quản lý cơ sở bán
lẻ thuốc và kết nối liên thông, bảo đảm kiểm soát xuất xứ, giá cả, nguồn gốc
thuốc mua vào, bán ra.
- Không lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, đầu cơ tăng giá đối
với các thuốc và mặt hàng khác sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19.
2. Các công ty/chi nhánh bán buôn thuốc trong tỉnh
- Thực hiện mua bán thuốc đúng phạm vi chuyên môn đã được ghi trong
Giấy chứng nhận đủ Điều kiện kinh doanh dược; tuyệt đối không mua bán các
thuốc chưa được phép lưu hành, các thuốc không rõ nguồn gốc, xuất xứ; không
lợi dụng tình hình dịch bệnh để găm hàng, đầu cơ tăng giá đối với các thuốc và
mặt hàng khác sử dụng trong phòng chống dịch COVID-19.
- Chỉ đạo các cơ sở bán lẻ trực thuộc đơn vị triển khai thực hiện đúng các
quy định tại mục 1 nêu trên.
3. UBND các huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ sở bán lẻ trên địa
bàn triển khai thực hiện đúng các quy định tại mục 1 nêu trên; đồng thời tăng
cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở bán lẻ thuốc, xử lý nghiêm các
trường hợp có hành vi vi phạm.
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Đề nghị các đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Ban Giám đốc (để báo cáo);
- Thanh tra Sở (để phối hợp);
- Cổng TTĐT Sở Y tế;
- Lưu VT, NVD.

Đường Công Lự

