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CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /QLD-KD 
V/v đảm bảo cung ứng thuốc phòng, 

chống Covid -19 

Hà Nội, ngày         tháng        năm  2021 

 
   Kính gửi: Các đơn vị sản xuất, nhập khẩu thuốc. 

                                               (Sau đây gọi tắt là các Đơn vị) 

 

Cục Quản lý Dược ghi nhận sự nỗ lực đáng khích lệ của các đơn vị đã vượt 

qua các khó khăn, thách thức trong thời gian qua để ổn định hoạt động sản xuất, 

nhập khẩu thuốc, đảm bảo nhu cầu phòng bệnh, chữa bệnh của nhân dân nói chung 

và phòng, chống Covid-19 nói riêng. 

Trước diễn biến rất phức tạp của dịch COVID-19 hiện nay tại Việt Nam và 

trên thế giới, ngày 21/5/2021, Cục Quản lý Dược đã có công văn số 5742/QLD-

KD  yêu cầu các đơn vị thực hiện việc cập nhật số lượng thuốc tồn kho tại đơn vị 

và kế hoạch sản xuất, nhập khẩu thuốc, nguyên liệu làm thuốc trong thời gian tới 

trên công cụ trực tuyến nhằm chủ động đảm bảo nguồn cung thuốc cho công tác 

phòng chống dịch bệnh. Để đảm bảo cung ứng đủ thuốc và kịp thời phục vụ nhu 

cầu phòng chống dịch bệnh trong tình hình mới, Cục Quản lý Dược yêu cầu: 

1. Các đơn vị tiếp tục tăng cường nguồn cung ứng thuốc, nguyên liệu làm 

thuốc, chủ động liên hệ với các cơ sở khám chữa bệnh để nắm bắt nhu cầu, xây 

dựng kế hoạch sản xuất, kinh doanh thuốc để đảm bảo cung ứng kịp thời các thuốc 

thuộc danh mục thuốc thiết yếu điều trị cho người bệnh mắc Covid-19, đặc biệt 

tập trung với các thuốc khan hiếm nguồn cung, ít hoặc chưa có giấy đăng ký lưu 

hành tại Việt Nam như Dịch lọc máu liên tục theo máy, thuốc tiêm Magie Sulfate 

15%, thuốc tiêm Sulfamethoxazole/Trimethoprim, dịch truyền tĩnh mạch 

Immunoglobulin... 

2. Đối với trường hợp thuốc hiếm nguồn cung, Cục Quản lý Dược sẽ ưu 

tiên giải quyết nhanh về việc cấp giấy đăng ký lưu hành, cấp giấy phép nhập khẩu 

để kịp thời có thuốc cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh khi có đề nghị của 

các đơn vị. 

3. Các đơn vị thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch được Bộ 

Y tế khuyến cáo, chính quyền địa phương yêu cầu thực hiện, xây dựng các kịch 

bản cụ thể hóa biện pháp phòng chống dịch Covid-19 nhằm hạn chế đến mức thấp 

nhất lây lan dịch bệnh tại nhà máy, công sở, đảm bảo sức khỏe, an toàn vệ sinh 

lao động cho người lao động. Đối với các đơn vị trong vùng dịch, có thể bị cách 

ly, giãn cách cần thực hiện theo hướng dẫn biện pháp ứng phó tại các cơ sở kinh 

doanh dược trong giai đoạn phòng chống dịch Covid-19 ban hành kèm theo công 



văn số 2352/BYT-QLD ngày 28/4/2020 của Bộ Y tế và các quy định khác có liên 

quan. 

4. Trường hợp cần có khó khăn, vướng mắc, đề nghị liên hệ phòng Quản lý 

kinh doanh Dược, Cục Quản lý Dược để được hướng dẫn (DS Nguyễn Huy Ngọc, 

Điện thoại: 0904190240, Email: qlkinhdoanh.qld@moh.gov.vn.) 

Cục Quản lý Dược thông báo để các Đơn vị biết và khẩn trương triển khai 

thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/c); 

- Các Thứ trưởng BYT (để b/c); 

- Văn phòng Bộ (để p/h); 

- Vụ: KHTC, TT&TĐKT; Cục: KCB,YTDP, CNTT (để p/h); 

- Các Phó Cục trưởng (để p/h c/đ); 

- SYT tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 

- Website Cục QLD; 

- Lưu: VT, KD. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Cường 
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