
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  SỞ Y TẾ                       Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

          Số: 7154/SYT-NVD                               Cần Thơ, ngày 16  tháng 9 năm 2022 
   V/v báo cáo kinh doanh thuốc điều trị 

   Covid-19 và Trang thiết bị xét nghiệm 

Sars-CoV-2 từ 01/01/2021 đến 30/06/2022 

 

Kính gửi:  Các cơ sở kinh doanh dược            

Thực hiện công văn số 9080/QLG-GT ngày 14/09/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc về việc báo cáo hoạt động kinh doanh, kê khai giá, công khai giá đối 

với thuốc kháng virus trong điều trị COVID-19 và trang thiết bị y tế xét nghiệm 

SARS-CoV-2; 

Để phục vụ công tác kiểm tra của đoàn kiểm tra theo Quyết định 2064/QĐ-

BYT ngày 27/07/2022, Sở Y tế đề nghị các cơ sở kinh doanh dược báo cáo nội 

dung theo tinh thần công văn nêu trên, báo cáo gửi về Sở Y tế bằng cách chọn vào 

link hoặc quét mã QR code bên dưới để gửi form báo cáo trước 11g ngày 

19/09/2022:  

https://docs.google.com/forms/d/1BiburR-zeofVx4-iMv1S0eMwWGVgc_m-

8iOhgrFasLA/edit 

 

 Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc vui lòng liên hệ 

phòng Nghiệp vụ Dươc: 02923.832813 – 0932516459 (email: 

nvdcantho@gmail.com) để được hướng dẫn. 

Đoàn kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra thực tế ngẫu nhiên tại các cơ sở kinh 

doanh. Cơ sở kinh doanh hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu đoàn kiểm tra phát hiện 

cở sở báo cáo không đúng thực tế hoặc không thực hiện báo cáo. 

Sở y tế thông tin đến các cơ sở kinh doanh dược được biết và thực hiện. 

Trân trọng./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVDH. 
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Nguyễn Ngọc Việt Nga 
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