
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ TAM ĐIỆP 

 

Số:          /UBND-YT 

V/v tăng cường kiểm tra, xử lý các vi 
phạm trong vận chuyển, kinh doanh 

vật tư, trang thiết bị y tế, phương tiện 

phòng hộ, thuốc hỗ trợ, điều trị 

Covid-19. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Tam Điệp, ngày      tháng 3 năm 2022 

 

  Kính gửi: - Phòng Y tế thành phố; 

    - Công an thành phố; 

    - Đội Quản lý thị trường số 2; 

    - Phòng Văn hóa và Thông tin thành phố; 

    - Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao thành phố; 

    - Trung tâm Y tế thành phố; 

    - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

     

 

 Thực hiện Công văn số 218/UBND-VP5 ngày 11/3/2022 của UBND tỉnh  

về tăng cường kiểm tra, xử lý các vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh vật tư, 

trang thiết bị y tế, phương tiện phòng hộ, thuốc hỗ trợ, điều trị Covid-19; 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, nhu cầu sử dụng các 

trang thiết bị, vật tư y tế phục vụ phòng, chống dịch của người dân cũng tăng 

cao. Trong khi đó, trên thị trường, nhất là trên các trang mạng xã hội, các mặt 

hàng này đang được bán tràn lan, đa số không được kiểm định về chất lượng, giá 

cả, nguồn gốc xuất xứ. Bên cạnh đó, xuất hiện tình trạng người dân, do lo lắng, 

thiếu hiểu biết, đã tự ý mua các thuốc điều trị, thuốc phòng ngừa Covid-19 đang 

được bán trôi nổi, không rõ nguồn gốc, xuất xứ trên thị trường về sử dụng. Để 

quản lý chặt chẽ hoạt động kinh doanh các thiết bị, vật tư y tế, phương tiện 

phòng hộ phục vụ phòng, chống dịch Covid-19, Ủy ban nhân dân thành phố 

Tam Điệp đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Phòng Y tế, Công an thành phố, Đội Quản lý thị trường số 2 căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Nghị định số 117/NĐ-CP 

ngày 28/9/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh 

vực y tế, tăng cường kiểm tra, quản lý, phát hiện, xử lý nghiêm theo đúng quy 

định của pháp luật đối với các vi phạm trong vận chuyển, kinh doanh vật tư, 

trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống dịch nhất là các vi phạm về niêm yết 

giá, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, không có nguồn gốc xuất xứ, 

không đủ điều kiện lưu thông trên thị trường. 



2. Phòng Y tế thành phố chủ trì, phối hợp Công an thành phố, Đội Quản 

lý thị trường số 2, UBND các phường, xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát 

hoạt động phòng, chống dịch của các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, yêu cầu 

các cơ sở này phải bán thuốc kê đơn theo đúng quy định; xử lý nghiêm các vi 

phạm như: Bán thuốc chưa được cấp phép lưu hành, không rõ nguồn gốc, xuất 

xứ. Đồng thời kết hợp kiểm tra với tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phác 

đồ điều trị, cũng như các loại thuốc sử dụng trong điều trị Covid-19 tại nhà.  

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể 

thao thành phố phối hợp với Phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố, UBND các 

phường, xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, khuyến cáo người dân không tự ý 

sử dụng các loại thuốc điều trị Covid-19; cảnh giác khi mua các thiết bị, vật tư y 

tế phòng, chống dịch Covid-19 (khẩu trang, kit xét nghiệm, máy đo nồng độ oxi  

trong máu...), đề phòng hàng giả, hàng kém chất lượng. Đồng thời, tuyên truyền 

để người dân đồng hành, tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống 

dịch, tránh tâm lý chủ quan, buông xuôi, cho rằng “ai rồi cũng phải nhiễm 

Covid-19”; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để làm giảm áp lực cho 

hệ thống y tế.  

 Trong quá trình triển khai thực hiện, có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các 

đơn vị phản ánh về UBND thành phố (qua phòng Y tế) để kịp thời giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực Thành ủy; (để b/c) 
- Lãnh đạo UBND thành phố; 
- Lưu: VT, YT. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Vũ Đình Chiến 
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