
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /SYT-TTrS        Kon Tum, ngày      tháng 9 năm 2021 
V/v tăng cường kiểm tra,  

xử lý vi phạm trong sản xuất, 

kinh doanh thuốc dùng trong 

phòng, chống COVID-19 

 

  

       Kính gửi:  

        - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

     - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh. 

 
 

 Thực hiện Văn bản số 10228/QLD-PCTTr ngày 01/9/2021 của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm trong sản xuất, 

kinh doanh thuốc dùng trong phòng, chống COVID-19; 

Trong thời gian qua tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biết rất phức tạp, 

lây lan hầu hết khắp các tỉnh thành trên cả nước. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc 

đã tích cực tham gia và cung cấp kịp thời thuốc phục vụ cho công tác phòng, chống 

dịch Covid-19. Tuy nhiên, theo phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng vẫn 

còn xảy ra hiện tượng một số tổ chức, cá nhân kinh doanh thuốc dùng trong phòng, 

chống COVID-19 không rõ nguồn gốc, thuốc giả; thông tin, quảng cáo thuốc không 

đúng quy định, quảng cáo quá công dụng của thuốc đặc biệt trên các trang thông tin 

điện tử và các nền tảng mạng xã hội; lợi dụng tình hình dịch bệnh COVID-19 ngày 

càng phức tạp để tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi. 

Nhằm tiếp tục góp phần làm tốt hơn nữa công tác phòng, chống dịch bệnh nói 

chung, đặc biệt là thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng thuốc dùng trong phòng, 

chống COVID-19, Sở Y tế đề nghị:  

1. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Tăng cường lấy mẫu, 

kiểm tra chất lượng đối với các thuốc dùng  trong  phòng, chống COVID-19. Trong 

quá trình lấy mẫu kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn các quy định của pháp 

luật về sản xuất, kinh doanh thuốc, đặc biệt là các thuốc dùng trong phòng, chống 

COVID-19. 

2. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc:  

- Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh thuốc; 

tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc; thực hiện bình ổn giá 

thuốc, đặc biệt là thuốc dùng trong phòng, chống dịch COVID-19, không được lợi 

dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý nhằm trục lợi.  
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- Tổ chức thực hiện đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, UBND 

tỉnh, Ban chỉ phòng, chống dịch COVID-19 tỉnh, Sở Y tế; tích cực phối hợp các cơ 

quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu. 

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y Dược, Phòng Y 

tế các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực  hiện quy 

định của pháp luật trong sản xuất, kinh doanh, thông tin, quảng cáo các thuốc dùng 

trong phòng, chống  COVID-19.  Xử  lý  nghiêm  các  trường  hợp  kinh  doanh  thuốc 

không rõ nguồn gốc, xuất xứ; thông tin, quảng cáo thuốc không đúng quy định, quảng 

cáo quá công dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất hợp lý. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, TTrS. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Võ Văn Thanh 
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