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V/v đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế
phục vụ phòng, chống dịch COVID-19

Hà Nội, ngày 25 tháng 02năm 2022

Các đơn vị sản xuất, kinh doanh, nhập khẩu trang thiết bị y tế
(sau đây gọi tắt là các đơn vị)
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, nhu cầu sử dụng
trang thiết bị y tế (bộ xét nghiệm SARS-CoV-2, máy đo nồng độ bão hòa oxy trong
máu SpO2....) tăng cao dẫn đến việc khan hiếm nguồn cung, có hiện tượng đầu cơ,
găm hàng hoặc lợi dụng dịch bệnh để định giá bán trang thiết bị y tế bất hợp lý.
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Để sẵn sàng và đảm bảo cung cấp trang thiết bị y tế phục vụ phòng, chống
dịch COVID-19, Bộ Y tế đề nghị các đơn vị:
1. Ổn định hoạt động sản xuất, kinh doanh, chuẩn bị kế hoạch và phương án
đảm bảo nguồn cung trên nguyên tắc đảm bảo chất lượng sản phẩm; đồng thời chủ
động tìm kiếm nguồn nguyên liệu để phục vụ sản xuất, nguồn hàng nhập khẩu trang
thiết bị y tế phòng, chống dịch COVID-19, đặc biệt đối với Bộ xét nghiệm
SARS-CoV-2, Máy đo nồng độ bão hòa oxy trong máu SpO2....
2. Đảm bảo giá bán ra phù hợp với với các chi phí đầu vào, không bán qua
nhiều cấp trung gian, tăng giá bất hợp lý để đảm bảo bình ổn giá bán trên thị trường;
yêu cầu các nhà phân phối, bán lẻ thực hiện niêm yết giá, không gom hàng và tăng giá;
không bán cho các đơn vị thu mua, đầu cơ để tăng giá khi nhu cầu trong nước đang
tăng cao, gây khan hiếm thị trường.
3. Nâng cao trách nhiệm doanh nghiệp đối với cộng đồng, đạo đức kinh doanh,
không được nâng giá, trục lợi trong các hoạt động cung ứng phòng, chống dịch.
Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, xin liên hệ Bộ Y tế (Vụ Trang
thiết bị và Công trình y tế), SĐT: 024.62732272, email: dmec@moh.gov.vn để được
xem xét, hướng dẫn giải quyết.
Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của đơn vị./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Đ/c Bộ trưởng (để b/c);
- Các đ/c Thứ trưởng;
- Bộ Tài chính-Tổng Cục Hải quan (để ph/hợp);
- Sở Y tế các tỉnh, TP trực thuộc TW (để th/hiện);
- Cục KCB, Cục YTDP, Vụ KHTC,
Vụ TTTĐKT, VPB (để ph/hợp);
- Lưu: VT, TB-CT.
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