
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVD 
 

Điện Biên, ngày         tháng 01 năm 2021 
Vv: Đảm bảo cung ứng thuốc, 

vật tư, hóa chất để phòng, chống 

dịch bệnh và nhu cầu sử dụng 

thuốc trong dịp tết nguyên đán 

Tân Sửu 2021. 

 

 
 

  Kính gửi:   

                - Các cơ sở khám chữa bệnh; 

                                      - Các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. 

         Thực hiện Công văn số 47/QLD-KD ngày 08/01/2021 của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế về việc đảm bảo cung ứng thuốc, phòng, chống dịch bệnh và nhu 

cầu sử dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021. Để đảm bảo cung ứng 

đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, hóa chất để phòng, chống dịch bệnh và nhu cầu sử 

dụng thuốc trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị 

triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Các cơ sở khám chữa bệnh, Trung tâm kiểm soát bệnh tật:  

Triển khai kế hoạch dự trữ thuốc, sinh phẩm, vật tư, hóa chất, vắc xin để 

đảm bảo đáp ứng đầy đủ, kịp thời tuyệt đối không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc, 

sinh phẩm, vật tư, hóa chất, vắc xin phục vụ công tác khám chữa bệnh, phòng 

chống dịch bệnh; trong đó chú trọng bảo đảm sẵn sàng cung ứng đủ thuốc phục vụ 

công tác cấp cứu, phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch COVID-19 cũng như 

thuốc điều trị các bệnh thường xảy ra trong mùa đông - xuân như cúm A, tay chân 

miệng, sốt xuất huyết, sởi, rubella, tiêu chảy do virus Rota, các dịch bệnh lây 

truyền qua đường hô hấp, tiêu hóa. 

          2. Các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh: 

- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn triển khai kế hoạch dự trữ đầy đủ 

thuốc, tổ chức các địa điểm trực bán thuốc 24/24h đặc biệt chú trọng các địa bàn 

vùng sâu, vùng xa.  

- Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý giá thuốc, niêm yết giá và bán 

đúng giá niêm yết. Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh thuốc đầu cơ, tích trữ tăng 

giá thuốc bất hợp lý. 

- Khẩn trương cung ứng đủ thuốc khi nhận được đơn đặt hàng của các cơ sở 

khám, chữa bệnh. 

 3. Phòng Nghiệp vụ dược: 
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Phối hợp với Thanh tra Sở và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn dược và các quy định về kinh doanh 

thuốc đặc biệt chú trọng công tác phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc 

không được phép lưu hành và các hành vi đầu cơ, tích trữ ảnh hưởng đến công tác 

quản lý giá thuốc, xử lý các trường hợp vi phạm theo qui định hiện hành. 

Phòng Nghiệp vụ Dược cử Dược sỹ Lò Thị Hương Hà, chuyên viên Phòng 

Nghiệp vụ Dược, điện thoại: 0948.597.215 trực 24/24h trong dịp tết nguyên đán Tân 

Sửu 2021 để theo dõi, nắm bắt tình hình và đảm bảo cung ứng thuốc trên địa bàn.   

Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- PYT các huyện, thị xã, thành phố; 
- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Giang Nam 
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 SỞ Y TẾ TỈNH ĐIỆN BIÊN 

PHÒNG NGHIỆP VỤ DƯỢC 

    

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:       /PT-NVD Điện Biên, ngày    tháng 12 năm 2019 

 

PHIẾU TRÌNH GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC 

Kính gửi: Lãnh đạo Sở Y tế 

Diễn giải nội dung Người thực hiện 

1. Bộ phận trình: Phòng Nghiệp vụ 

dược 

Lò Thị Hương Hà 

2. Cơ quan/bộ phận phối hợp:   

3. Nội dung trình: Công văn về việc 

Đảm bảo cung ứng thuốc, sinh 

phẩm, vật tư, hóa chất dịp tết nguyên 

đán Canh Tý 2020 

 

 

 

 

Ngày    tháng 12 năm 2019 

Chuyên viên trình 

(ký, họ tên) 

 

 

 

Lò Thị Hương Hà 

4. Các văn bản kèm theo:   

5. Thẩm định của lãnh đạo Phòng: 

Công văn đã thẩm định đạt yêu cầu 

trình lãnh đạo Sở ký 

Ngày    tháng 12 năm 2019 

Lãnh đạo Phòng thẩm định 

(ký, họ tên) 

 

 

 

Nguyễn Hữu Sen 

Ngày    tháng 12 năm 2019 

Lãnh đạo Sở Y tế phê duyệt 

 

 

 

 

 

Phạm Giang Nam 
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