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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:              /SYT-NVD An Giang, ngày 17 tháng 03 năm 2022 

V/v kinh doanh thuốc điều trị 

COVID-19 dùng đường uống 
 

 

Kính gửi: 

- Các cơ sở Khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; 

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

- Các Nhà thuốc trên địa bàn tỉnh.  

 

Ngày 17/02/2022, Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã ban hành quyết định số 

69/QĐ-QLD về việc ban hành danh mục 03 thuốc sản xuất trong nước được cấp 

giấy đăng ký lưu hành tại Việt Nam đợt - 174. Trong đó Cục Quản lý Dược - Bộ 

Y tế đã cấp số đăng ký lưu hành cho 03 loại thuốc dùng đường uống để điều trị 

cho bệnh nhân COVID-19. 

Trong thời gian chờ hướng dẫn cụ thể của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về 

việc mua, bán thuốc điều trị COVID-19 dùng đường uống, Sở Y tế yêu cầu các 

đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh: 

- Thực hiện kê đơn thuốc cho bệnh nhân mắc COVID-19 theo đúng các quy 

định về kê đơn thuốc tại Thông tư số 52/2017/TT-BYT ngày 29/12/2017, Thông 

tư số 18/2018/TT-BYT ngày 22/8/2018, Thông tư số 27/2021/TT-BYT ngày 

20/12/2021 và các hướng dẫn khác của Bộ Y tế. 

- Thủ trưởng đơn vị chỉ đạo cơ sở bán lẻ trong khuôn viên cơ sở khám, chữa 

bệnh thực hiện nghiêm Điều 136 Nghị định 54/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy 

định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Dược, nghiêm cấm các cơ sở 

đầu cơ, tích trữ tăng giá thuốc điều trị COVID-19 bất hợp lý. 

2. Các Nhà thuốc trên địa bàn tỉnh: 

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

đúng giá niêm yết. Nghiêm cấm các Nhà thuốc đầu cơ, tích trữ tăng giá thuốc điều 

trị COVID-19 bất hợp lý. 

- Do thuốc điều trị COVID-19 là thuốc phải quản lý chặt chẽ nên để đảm 

bảo an toàn, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở chỉ bán thuốc điều trị COVID-19 khi có 

đơn của bác sĩ theo đúng các quy định hiện hành về kê đơn thuốc điều trị ngoại 

trú. 

3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn 

về dược, các quy định về kinh doanh thuốc (trong đó có thuốc điều trị COVID-19 



dùng đường uống), vật tư, trang thiết bị phục vụ phòng chống dịch; xử lý các hành 

vi đầu cơ, găm hàng, tự ý tăng giá ảnh hưởng đến công tác bình ổn giá và công 

tác phòng chống dịch COVID-19. 

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, điện thoại: 02963.854.380) 

để phối hợp giải quyết./. 

 

 KT. GIÁM ĐỐC 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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