
UBND TỈNH AN GIANG          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ Y TẾ                               Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

    

    Số: 377/SYT-NVD                               An Giang, ngày 18 tháng 02 năm 2020 
  V/v chấp hành quy định đảm bảo 

  cung ứng thuốc, nguyên liệu làm  

  thuốc phòng chống dịch Covid-19 

     

                 Kính gửi:  

 - Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố; 

 - Giám đốc các Công ty dược phẩm, 

 

Căn cứ Công văn số 1488/QLD-KD ngày 14/02/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc chấp hành quy định đảm bảo cung ứng thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc phòng chống dịch Covid-19, 

Để đảm bảo đáp ứng đầy đủ nhu cầu thuốc chữa bệnh phục vụ công tác 

khám, chữa bệnh cho nhân dân cho mục đích phòng chống dịch Covid-19, Sở Y 

tế yêu cầu: 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc trên đại bàn thực hiện nghiêm việc không 

được đầu cơ, lợi dụng dịch bệnh để tăng giá thuốc. 

- Trưởng phòng Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh phối hợp với các 

đơn vị có liên quan phổ biến cho các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn biết và 

giám sát việc thực hiện. 

- Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường công 

tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược và các quy 

định về sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thuốc và mỹ phẩm đối với các cơ 

sở kinh doanh trên địa bàn. Đặc biệt chú trọng công tác phát hiện và xử lý 

nghiêm hành vi đầu cơ, tăng giá thuốc. 

         Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./.   

       Nơi nhận:                                    KT. GIÁM ĐỐC 

 - Như trên;                                                                                   PHÓ GIÁM ĐỐC 

 -Thanh tra SYT; 

 - Lưu VT, NVD.  

 

 

 

                                                                                      Từ Hoàng Tước 

                                                                                                        
 

KHẨN 
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