
UBND TỈNH NAM ĐỊNH 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-TTra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 
 

Nam Định, ngày        tháng 9 năm 2021 

   V/v tăng cường kiểm tra việc kinh  

 doanh thuốc được quảng cáo phòng,   

điều trị Covid-19 không đúng quy định 
 

 

Kính gửi:  Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

 

Thực hiện Công văn số 778/TTrB-P3 ngày 01/9/2021 của Thanh tra Bộ Y 

tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra việc kinh doanh thuốc được quảng cáo 

phòng, điều trị Covid-19 không đúng quy định, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Phòng Y tế các huyện, thành phố phối hợp với các phòng, ban và các cơ 

quan có liên quan (Công an, Quản lý thị trường...) triển khai các hoạt động kiểm 

tra việc kinh doanh, sử dụng thuốc, hoá chất, trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ 

công tác phòng, chống dịch bệnh không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo 

chất lượng, không được phép lưu hành ảnh hưởng đến hiệu quả công tác tác 

phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng đối với các sản phẩm được quảng 

cáo là thuốc có tác dụng điều trị Covid-19 không đúng quy định.  

2. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo 

quy định của pháp luật. Nếu có dấu hiệu hình sự thì đề nghị chuyển Cơ quan 

công an để giải quyết theo thẩm quyền. 

3. Kết quả kiểm tra đề nghị gửi Sở Y tế (qua Thanh tra Sở trước ngày 

08/10/2021 để tổng hợp và báo cáo Thanh tra Bộ Y tế./. 

 
Nơi nhận:                                                                                         

- Như trên; 

- Trang TTĐT ngành y tế; 

- Lưu VT, TTra. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Khương Thành Vinh 
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