
ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN CHỢ MỚI Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

      

Số: 556/UBND-TH Chợ Mới, ngày  09   tháng 3 năm 2022 
V/v đảm bảo cung cấp trang 

thiết bị y tế phục vụ phòng, 

chống dịch COVID-19 
 

  

  

Kính gửi:  

 - Trung tâm Y tế; 

 - Phòng Y tế; 

 - Phòng Kinh tế và Hạ tầng; 

 - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
  

  

Thực hiện Công văn số 200/UBND-KGVX ngày 08 tháng 3 năm 

2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc đảm bảo cung cấp 

trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch COVID-19; Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

các nội dung sau:   

1. Tiếp tục yêu cầu các đơn vị sản xuất, nhập khẩu trang thiết bị y 

tế phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn chủ động hoạt động sản 

xuất, kinh doanh để đáp ứng nhu cầu sử dụng trang thiết bị y tế phòng, 

chống dịch COVID-19 và đảm bảo bình ổn giá trang thiết bị y tế theo nội 

dung tại Công văn số 854/BYT-TB-CT ngày 23/02/2022 của Bộ Y tế.  

2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành liên quan tăng cường công tác 

kiểm tra chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả theo nội dung tại 

Công văn số 729/BYT-TTrB ngày 18/02/2022 của Bộ Y tế. 

- Phối hợp với Đội Quản lý Thị trường Số 5, Phòng Y tế, Ủy ban 

nhân dân các xã, thị trấn, các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm 

tra việc niêm yết giá bán và bán đúng giá niêm yết, kiểm tra và ngăn 

chặn các hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm trang thiết bị y tế trên thị 
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trường để đầu cơ, găm hàng, mua gom hàng hóa hoặc lợi dụng dịch bệnh 

để tăng giá bán giá các trang thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19 

bất hợp lý; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.  

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế giao nhiệm vụ cho bệnh viện, phòng 

khám, trạm y tế, nhà thuốc, đại lý bán lẻ thực hiện niêm yết giá bộ xét 

nghiệm SARS-CoV-2 và đảm bảo chất lượng cung ứng sản phẩm này 

đến người dân. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới yêu cầu Thủ trưởng các 

đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức 

triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh An Giang (để báo cáo); 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- Ban Chỉ đạo PCDB COVID-19 huyện; 

- Cổng Thông tin Điện tử huyện; 

- Lãnh đạo Văn phòng; 

- Lưu: VT, TH(V). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đoàn Thanh Lộc 
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