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V/v đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế
phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Kính gửi:
- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế;
- Các bệnh viện/trung tâm Y tế;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
Căn cứ Công điện số 286/CĐ-BYT ngày 03/3/2022 của Bộ Y tế đảm bảo
cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh Hà Tĩnh tại Công điện số 2/CĐUBND ngày 05/03/2022 về việc tăng cường kiểm soát việc cung cấp trang thiết
bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19.
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 và nhu cầu sử
dụng trang thiết bị y tế (bộ xét nghiệm SARS-CoV-2,…) tăng cao dẫn đến việc
khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng nhập lậu các trang thiết bị y tế không rõ
nguồn gốc, kém chất lượng, đầu cơ, găm hàng, tăng giá bán bất hợp lý. Để khắc
phục tình trạng nêu trên, Sở Y tế đề nghị:
1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh trang thiết bị, vật tư y tế trên địa
bàn tỉnh:
- Chủ động tìm kiếm nguồn cung hàng hóa trang thiết bị, vật tư y tế
phòng, chống dịch COVID-19 để đáp ứng nhu cầu sử dụng của các cơ sở y tế và
người dân trên địa bàn tỉnh.
- Đảm bảo bình ổn giá các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID19, không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong
nước đang tăng cao, gây khan hiếm thị trường
- Chỉ thực hiện mua bán, kinh doanh, phân phối các trang thiết bị y tế, bộ
kit test nhanh xét nghiệm kháng nguyên SAR-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép
lưu hành, đảm bảo chất lượng, nguồn gốc xuất xứ; đồng thời thực hiện niêm yết
giá, bán đúng giá niêm yết và đảm bảo chất lượng cung ứng các sản phẩm này
đến người dân.
2. Các bệnh viện/trung tâm Y tế:
- 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 phòng, chống dịch
COVID-19 (trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch, thuốc kháng vi rút điều
trị COVID-19,…). Thực hiện niêm yết giá và bán đúng giá niêm yết.
- Các đơn vị thực hiện đấu thầu, mua sắm sinh phẩm chẩn đoán invitro xét
nghiệm SARS-CoV-2 thực hiện đăng tải giá trúng thầu trên cổng thông tin điện
tử theo đúng quy định của pháp luật.

2

3. UBND các huyện, thị xã, thành phố:
- Phổ biến cho các nhà thuốc, quầy thuốc, trạm Y tế xã, phường, thị trấn
về các quy định của pháp luật trong kinh doanh các mặt hàng phòng, chống dịch
COVID-19 (trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch, thuốc kháng vi rút điều
trị COVID-19,…).
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra
việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn chặn các hành
vi vi phạm pháp luật, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Các công ty, chi nhánh dược trong tỉnh;
- Thanh tra Sở;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVD.
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