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Số:               /SYT-NVYD       Kon Tum, ngày       tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra, xử 

lý vi phạm về kinh doanh thuốc phòng, 

chống Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

 

 

 

   Kính gửi:   

- Các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc; 

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

                            

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; Công văn 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;   

Qua kiểm tra thực tế và phản ánh của các phương tiện thông tin đại chúng 

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 (Báo điện tử https://vnexpress.net ngày 31/8/2021 có bài 

viết phản ánh thông tin: “Phát hiện hàng trăm hộp “thuốc điều trị Covid-19” 

không rõ nguồn gốc”); lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid-19 phức tạp để tăng giá 

thuốc bất hợp lý để trục lợi. 

Nhằm tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo 

của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, đặc biệt trong 

công tác quản lý, sử dụng thuốc dùng trong phòng, chống Covid-19, Sở Y tế yêu 

cầu các đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở kinh doanh bán buôn, bán lẻ thuốc: 

- Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum và các nhà thuốc, quầy thuốc 

kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh: Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật 

về kinh doanh thuốc; tuân thủ đầy đủ các quy định về thông tin, quảng cáo thuốc; 

thực hiện bình ổn giá các thuốc dùng trong phòng, chống dịch Covid-19, nghiêm 

cấm việc lợi dụng tình hình dịch bệnh để tăng giá thuốc bất hợp lý để trục lợi.  

- Tổ chức thực hiện nghiêm túc, đầy đủ các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, 

Thủ tướng Chính phủ; Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch Covid-19, Bộ Y 

tế, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh và các cơ quan chức năng. Tích cực phối hợp 

các cơ quan chức năng trong hoạt động thanh tra, kiểm tra khi được yêu cầu. 
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2. 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 kiểm tra, lấy mẫu kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn pháp 

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

Covid-19.  

- Khi phát hiện thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc giả báo cáo ngay 

về Sở Y tế để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật. 

3.  Thanh tra Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban và các cơ quan có liên quan (Công an, 

Quản lý thị trường, Sở Thông tin và Truyền thông, Phòng Y tế,…) triển khai các 

hoạt động thanh tra, 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 phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt chú trọng các sản phẩm được quảng cáo 

là thuốc có tác dụng điều trị Covid-19 không đúng quy định, quảng cáo quá công 

dụng của thuốc; tăng giá thuốc bất hợp lý. 

- Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm (nếu có) theo quy định của pháp luật; 

Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm có dấu hiệu hình sự thì kịp thời lập hồ 

sơ chuyển cho cơ quan có thẩm quyền để xử lý theo quy định. 

- Kết quả thanh tra, kiểm tra gửi Thanh tra Bộ Y tế trước ngày 15/10/2021. 

Sở Y tế yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Công an tỉnh; 

- Cục Quản lý thị trường; 

- Sở Thông tin và truyền thông;  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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