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- Sở Y tê các tỉnh, thành phô trực thuộc Trung ương
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Hiện nay, tình hình dịch Covid-l9 trên thế giới vẫn đang diễn biến rất phức tạp,
tại Việt Nam trong tháng 7/2020 cũng đã ghi nhận các ca nhiễm vi rút SARS-CoV2 mới từ cộng đồng.
Căn cứ Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 về thực hiện các biện pháp cấp
bách phòng, chống dịch COVID-19, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020 về tiếp
tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong tình hình mới;
Căn cứ Công văn số 4071/BYT-KCB đề ngày 31/7/2020 của Bộ Y tế về việc
đảm bảo năng lực chẩn đoán, điều trị đáp ứng công tác phòng, chống dịch COVID19,
Cục Quản lý Dược đề nghị các các Đơn vị khẩn trương triển khai một số nội
dung sau:
1. Nghiêm túc, chủ động thực hiện các biện pháp đảm bảo cung ứng thuốc tại
các công văn số 862/QLD-KD ngày 31/01/202Ỏ, 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 và
1488/QLD-KD ngày 14/02/2020 của Cục Quản lý Dược để chủ động đảm bảo cung
ứng đủ thuốc và bình ổn giá, tránh hiện tượng găm hàng tăng giá thuôc.
2. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Tăng cường chỉ đạo các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn tiếp tục thực hiện
nghiêm nội dung công văn số 2329/BYT-CNTT ngày 27/4/2020 của Ban Chỉ đạo
quốc gia phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút
Corona gây ra và công văn số 3669/QLD-KD ngày 10/4/2020 của Cục Quản lý dược
và về việc phòng chống lây lan dịch Covid-19 ra cộng đồng.
Trường họp người dân đến mua thuốc để điều trị các bệnh về đường hô hấp
hoặc có các triệu chứng như: sốt, ho, khó thở... cần phải hướng dẫn người bệnh khai
báo y tế điện tử (qua ứng dụng NCOVI hoặc Vietnam Health Declaration) hoặc liên
hệ với cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hướng dẫn. Đồng thời, cơ sở bán lẻ thuốc
thực hiện việc báo cáo cho cơ quan y tế chức năng trên địa bàn hoặc qua đường dây
nóng tiếp nhận thông tin về dịch bệnh Covid-19 để tiến hành theo dõi, giám sát.
- Tiếp tục đẩy mạnh việc liên thông kết nối nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn
theo chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 23/8/2018 và phải thường xuyên kiểm tra, hậu kiểm
việc duy trì thực hiện Nguyên tăc, tiêu chuân Thực hành tôt cơ sở bán lẻ thuôc, việc
thực hiện các chỉ đạo của cơ quan chức năng liên quan đên công tác phòng, chông
dịch bệnh tại các cơ sở bán lẻ thuốc.
3. Các đơn vị sản xuất, xuất nhập khẩu thuốc:
Cập nhật thường xuyên, liên tục thông tin về số lượng tồn kho, tình hình sản
xuất, nhập khâu thuôc phòng, chông dịch bệnh viêm đường hô hâp câp

Covid-19 trên hệ thống trực tuyến của Cục Quản lý Dược tại địa chỉ
https://duocquocgia.com.vn theo yêu cầu và hướng dẫn tại Công văn số 2510/QLDKD ngày 17/3/2020.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc, đề nghị các
Đơn vị kịp thời báo cáo về Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) để được xem xét, hướng
dẫn.
Cục Quản lý Dược thông báo đê các Đơn vị biêt và khân trương triên khai thực
hiện./.
Nơi nhậtv.
- Như trên;
- Q. Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c);
- Các Thứ trưởng Bộ Y tế (để b/c);
- VP Bộ, Cục QL KCB, Cục YTDP (để p/h);
- Website Cục QLD;
-Lưu: VT, KD(M).

