
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
______ 

Số:          /SYT-NVD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Trà Vinh, ngày     tháng 02 năm 2020 
V/v đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV gây ra 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc trên địa bàn 

tỉnh.  

Căn cứ Công văn số 939/QLD-KD ngày 05/02/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc đảm bảo cung ứng đủ thuốc phòng, chống dịch bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do nCoV gây ra (đính kèm công văn). 

Sở Y tế đề nghị: 

1.  Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Bệnh viện Lao và Bệnh 
phổi rà soát và lập dự trù bổ sung (nếu cần) các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công 

văn số 939/QLD-KD; đảm bảo đủ thuốc cho nhu cầu phòng, chống dịch bệnh, 
tránh để xảy ra tình trạng thiếu thuốc. 

2. Các cơ sở khám, chữa bệnh khác trên địa bàn sẵn sàng dự trù và lên kế 
hoạch cung ứng kịp thời các thuốc phục vụ cho nhu cầu điều trị của cơ sở trong 
trường hợp dịch bệnh lan rộng ở cấp độ 4. 

3. Các cơ sở khám, chữa bệnh phải yêu cầu các nhà thầu cung ứng đầy đủ 

thuốc đã trúng thầu tại đơn vị. 

4. Công ty Cổ phần dược phẩm TV.Pharm chủ động lên kế hoạch dự trù, 

nhập khẩu nguyên liệu, hóa chất và vật tư tiêu hao có liên quan để kịp thời sản 

xuất các thuốc tại Phụ lục kèm theo Công văn số 939/QLD-KD; đảm bảo cung 

ứng đủ cho các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh khi được yêu cầu cung cấp. 

5. Các cơ sở kinh doanh, nhập khẩu thuốc tăng cường nguồn cung và tìm 

kiếm thuốc thay thế (nếu có) để nhập khẩu, cung ứng các thuốc tại Phụ lục kèm 

theo Công văn số 939/QLD-KD; đảm bảo cung ứng đủ cho các cơ sở khám 

bệnh, chữa bệnh khi được yêu cầu cung cấp. 

Sở Y tế thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai thực 

hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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