
UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
Số:         /SYT-NVYD Điện Biên, ngày         tháng 02 năm 2023 

V/v tăng cường công tác quản lý, 

chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, 

kinh doanh thuốc qua mạng xã hội. 

 

 
Kính gửi:  

 - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh; 

 - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

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

 

         Thực hiện Công văn số 302/UBND-KGVX ngày 03/02/2023 của UBND tỉnh 

Điện Biên về việc tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo, 

kinh doanh thuốc qua mạng xã hội. Để tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh 

hoạt động quảng cáo, kinh doanh thuốc qua mạng xã hội, Sở Y tế yêu cầu các đơn 

vị triển khai thực hiện một số nội dung sau:  

1. Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch công tác dược, các văn bản hướng 

dẫn về hành nghề dược do Bộ Y tế ban hành được Sở Y tế đăng tải tại địa chỉ 

https://syt.dienbien.gov.vn. 

2. Sở Y tế thiết lập và công bố đường dây nóng với số điện thoại: 

02153.827.287, Email: phongnvdsytdb@gmail.com để tiếp nhận các thông tin phản 

ánh của các tổ chức, cá nhân về các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc giả, 

thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng, mua bán, quảng cáo thuốc bất 

hợp pháp trên mạng xã hội; kịp thời xử lý thông tin và phối hợp với các cơ quan 

chức năng điều tra, xử lý các vụ việc vi phạm (nếu có). 

3. Các cơ sở hành nghề dược duy trì thực hiện nghiêm Đề án ứng dụng công 

nghệ thông tin kết nối liên thông cơ sở cung ứng thuốc theo Chỉ thị số 23/CT-TTg 

ngày 23/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường quản lý, kết nối các 

cơ sở cung ứng thuốc. 

 4. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật phối hợp với các cơ quan, đơn vị có 

liên quan tổ chức tuyên truyền phổ biến cho người dân về tác hại của việc tự mua 

thuốc điều trị mà không có chẩn đoán, hướng dẫn của nhân viên y tế; tuyên truyền, 

vận động người dân đến khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và mua thuốc tại các cơ 

sở bán lẻ thuốc đã được cơ quan có thẩm quyền cấp phép hoạt động. 

5. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố chủ động nắm bắt các thông tin 

về việc mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng xã hội và qua phản 

ảnh của các phương tiện thông tin, truyền thông; phối hợp với các cơ quan chức 

năng thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin, xử lý nghiêm các vi phạm trên địa 

bàn quản lý (nếu có).  

  6. Phòng Nghiệp vụ Y - Dược phối hợp với Thanh tra Sở, Trung tâm Kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm thực phẩm và các đơn vị có liên quan tăng cường công tác 
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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, mua bán, quảng cáo thuốc bất hợp pháp trên các mạng 

xã hội và phối hợp với các cơ quan xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định 

hiện hành. Công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng các tổ chức, cá nhân 

vi phạm quy định của pháp luật (nếu có). 

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

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

vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược, SĐT: 0215.3827.287) để được 

phối hợp và giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- L/đ Sở Y tế; 
- UBND các huyện, TX, TP (chỉ đạo); 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, MP, TP; 
- Website SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

 

   Phạm Giang Nam 
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