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UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVD 
V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, 

chống dịch b nh viêm đường hô hấp cấp 

do nCOV gây ra 

         Nam Định, ngày      tháng     năm  2020 

 

 Kính gửi:      

- Các cơ sở khám, chữa b nh trong tỉnh; 

- Các công ty sản xuất, kinh doanh thuốc trong tỉnh. 

 

Thực hi n Công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/2020 của Cục Quản lý 

Dược- Bộ Y tế V/v đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch b nh viêm 

đường hô hấp cấp do nCOV gây ra (sau đây gọi tắt là Công văn số 862/QLD-KD). 

Để chủ động đảm bảo cung ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh hi n tượng găm 

hàng tăng giá thuốc, phục vụ phòng, chống dịch b nh trên địa bàn tỉnh Nam Định, 

Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở khám, chữa b nh trên địa bàn: 

- Thực hi n nghiêm túc chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ tại Thông báo số 105/TB-

BYT ngày 30/01/2020 về vi c chủ động lên kế hoạch chuẩn bị đủ cơ số thuốc cho 

cấp độ 3 và chuẩn bị sẵn sàng cho cấp độ 4; khẩn trương liên h  với các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, nhập khẩu thuốc để lập dự trù, xây dựng kế hoạch cung ứng kịp 

thời các thuốc phục vụ cho nhu cầu điều trị của cơ sở, đặc bi t là các thuốc dùng để 

điều trị hỗ trợ cho b nh nhân theo hướng dẫn tại Quyết định số 125/QĐ-BYT ngày 

16/01/2020 của Bộ Y tế về vi c ban hành hướng dẫn chẩn đoán và điều trị b nh 

viêm phổi cấp do nCOV gây ra (sau đây gọi tắt là Quyết định số 125) và các văn 

bản hướng dẫn liên quan khác của Bộ Y tế; đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng, 

chống dịch b nh, tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. 

- Về cơ chế mua sắm các thuốc phòng, chống dịch b nh viêm đường hô hấp 

cấp do nCOV gây ra: Thực hi n theo Công văn số 862/QLD-KD và các VBQPPL 

liên quan khác. 

2. Các công ty sản xuất, kinh doanh chủ động nắm bắt nhu cầu thực tế, tăng 

cường nguồn cung và xây dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh các thuốc phục vụ 

cho nhu cầu điều trị của cơ sở khám b nh, chữa b nh, đặc bi t là các thuốc dùng để 

điều trị hỗ trợ cho b nh nhân theo hướng dẫn tại Quyết định số 125 và các văn bản 

hướng dẫn liên quan khác của Bộ Y tế để cung ứng kịp thời khi nhận được đặt 
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hàng của các cơ sở khám b nh, chữa b nh; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, lợi 

dụng dịch b nh để tăng giá thuốc. 

3. Thanh tra Sở: Tổ chức vi c thanh kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuốc trên địa bàn, tránh hi n tượng đầu cơ, găm hàng lợi dụng dịch b nh để tăng 

giá thuốc; xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm (nếu có). 

Trường hợp có khó khăn, vướng mắc về nguồn cung ứng thuốc, đề nghị các 

Đơn vị phản ánh về  Sở Y tế (Phòng Nghi p vụ Dược - đi n thoại: 0228.3630931) 

để được hướng dẫn, giải quyết. 

Sở Y tế thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực hi n./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thanh tra Sở; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Bùi thị Minh Thu 
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