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UBND TỈNH AN GIANG 

            SỞ Y TẾ 

     Số: 245/KH-SYT 

       CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                   Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

             An Giang, ngày 04 tháng 02 năm 2020 
 

KẾ HOẠCH 

Kiểm tra giá thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh An Giang 

 

Thực hiện Văn bản số 97/TTrB-P3 ngày 31/01/2020 của Thanh tra Bộ Y tế 

về việc tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, 

trang thiết bị y tế phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

virus corona (nCoV). 

Thực hiện Kế hoạch số 90/KH-TTra ngày 12/12/2019 của Thanh tra Sở Y tế 

về công tác thanh tra Y tế năm 2020 đã được Giám đốc Sở Y tế An Giang phê 

duyệt theo Quyết định số 3999/QĐ-SYT ngày 12/12/2019; 

Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra giá thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế 

trên địa bàn tỉnh An Giang như sau: 

I. Mục đích, yêu cầu 

1. Mục đích: 

- Tránh việc đầu cơ, nâng giá thuốc, trang thiết bị và vật tư y tế phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV). 

- Đánh giá việc tuân thủ các quy định của nhà nước về quản lý giá thuốc nói 

chung, thuốc kháng virus nói riêng; việc đảm bảo chất lượng các mặt hàng trang 

thiết bị, vật tư hiện đang lưu hành trên thị trường phục vụ công tác phòng, chống 

dịch bệnh. 

- Trên cơ sở kết quả kiểm tra, kiến nghị những biện pháp nhằm làm tốt công 

tác quản lý nhà nước về giá thuốc, trang thiết và vật tư y tế. 

- Qua công tác kiểm tra xử lý hoặc kiến nghị xử lý đối với những hành vi vi 

phạm theo quy định pháp luật. 

2. Yêu cầu: 

 Kiểm tra toàn diện các nội dung liên quan đến giá và chất lượng thuốc, trang 

thiết bị, vật tư y tế tập trung vào các mặt hàng phòng chống dịch. 

 Qua trình kiểm tra kết hợp làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy 

định của Nhà nước, của Bộ Y tế trong hoạt động hành nghề kinh doanh thuốc, 

trang thiết bị, vật tư y tế phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virus corona. 

 Các trường hợp vi phạm phải xử lý, hoặc kiến nghị xử lý theo quy định của 

pháp luật. 
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II. Đối tượng kiểm tra  

 Các cơ sở kinh doanh thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa bàn tỉnh An 

Giang. 

III. Nội dung kiểm tra  

- Các hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế. Đặc biệt 

chú trọng thực hiện các quy định về giá của các mặt hàng trang thiết bị y tế, vật tư 

y tế hiện đang lưu thông trên thị trường phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của nCoV như: thuốc kháng virus; khẩu 

trang, nước sát khuẩn, các đồ bảo hộ phục vụ công tác phòng chống dịch. 

- Thực hiện theo phụ lục số 6 của Quyết định số 7283/QĐ-BYT ngày 

07/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế về việc ban hành hướng dẫn quy trình thanh tra 

dược. 

- Kiểm tra chất lượng, nguồn gốc, xuất xứ thuốc, khẩu trang, dung dịch sát 

trùng, dung dịch rửa tay, thuốc. 

- Kiểm tra hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của khẩu 

trang, dung dịch sát trùng, dung dịch rửa tay, thuốc, nguyên liệu làm thuốc. 

- Kiểm tra việc niêm yết giá vá bán đúng giá. 

- Kiểm tra hoạt động của các cơ sở bán lẻ thuốc, Nhà thuốc và Quầy thuốc 

đạt tiêu chuẩn GPP theo Thông tư số 02/2018/TT-BYT ngày 22/01/2018 của Bộ Y 

tế Quy định về thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc.  

- Quản lý chất lượng thuốc theo Thông tư số 11/2018/TT-BYT ngày 

04/5/2018 của Bộ Y tế  quy định về chất lượng thuốc, nguyên liệu làm thuốc.  

- Quản lý chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền theo Thông tư số 

13/2018/TT-BYT ngày 15/5/2018 của Bộ Y tế quy định về chất lượng dược liệu, 

thuốc cổ truyền. 

- Kiểm tra các quy định khác theo quy định của pháp luật nếu phát hiện vi 

phạm tại các cơ sở sản xuất, kinh thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế. 

IV. Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra: 

Sở Y tế sẽ ban hành Quyết định thành lập 12 đoàn Kiểm tra, cụ thể như sau: 

- 01 Đoàn tuyến tỉnh do Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với Phòng 

Nghiệp vụ Dược, Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm, Cục Quản lý 

thị trường tỉnh. 

- 11 Đoàn tuyến huyện, thị xã, thành phố do Phòng Y tế làm Trưởng đoàn 

phối hợp Trung tâm Y tế, Đội Quản lý thị trường liên huyện. 

Các Đoàn Kiểm tra tiến hành kiểm tra trực tiếp tại cơ sở, trong quá trình kiểm tra 

kết hợp giữa nghe báo cáo việc thực hiện các quy định của Nhà nước về hành nghề 

kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế.  
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Các Đoàn kiểm tra có đánh giá những mặt đã làm được, và những mặt còn 

tồn tại để cơ sở có hướng khắc phục. Đối với các cơ sở có dấu hiệu vi phạm thì sẽ 

xử lý hoặc kiến nghị xử lý vi phạm theo quy định của pháp luật. 

Sau khi kết thúc cuộc kiểm tra, Đoàn kiểm tra tổng hợp, báo cáo, đề xuất các 

giải pháp nhằm tăng cường quản lý hành nghề kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, 

vật tư y tế. 

 - Thời gian dự kiến tiến hành Kiểm tra: Từ ngày 11/02/2020 – đến ngày 

11/3/2020.  

- Các Trưởng đoàn Kiểm tra xây dựng kế hoạch tiến hành kiểm tra cụ thể 

trình Giám đốc Sở Y tế phê duyệt. 

 - Các trường hợp vi phạm hành chính các Trưởng đoàn làm bản đề nghị gửi 

về Thanh tra Sở Y tế xử lý theo quy định của pháp luật. 

V. Phương tiện và dự trù kinh phí 

 - Phương tiện: xe cá nhân, xe ô tô khi cần thiết. 

- Kinh phí: Công tác phí theo quy định từ nguồn kinh phí được trích lại từ 

tiền xử phạt vi phạm hành chính theo quy định tại Thông tư số 153/2013/TT-BTC 

ngày 31/10/2013 của Bộ Tài chính quy định về thủ tục thu, nộp tiền phạt, biên lai 

thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động của các lực 

lượng xử phạt vi phạm hành chính và Thông tư số 105/2014/TT-BTC ngày 

07/8/2014 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 

số 153/2013/TT-BTC ngày 31 tháng 10 năm 2013 quy định về thủ tục thu, nộp tiền 

phạt, biên lai thu tiền phạt và kinh phí từ ngân sách nhà nước bảo đảm hoạt động 

của các lực lượng xử phạt vi phạm hành chính. 

Trên đây là Kế hoạch kiểm tra giá thuốc và trang thiết bị, vật tư y tế trên địa 

bàn tỉnh An Giang của Sở Y tế nhằm tăng cường việc thực hiện công tác quản lý 

các hoạt động kinh doanh thuốc, trang thiết bị y tế, vật tư y tế hiện đang lưu thông 

trên thị trường phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của nCoV trên địa bàn tỉnh An Giang./. 

 

  Nơi nhận: 
- UBND tỉnh;  

- Thanh tra Bộ Y tế; 

- Cục Quản lý Thị trường; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố; 

- TTYT huyện, thị, thành phố; 

- Lưu: VT, TTra. 

  

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                   Từ Quốc Tuấn 
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