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Kính gửi:  

- Bộ Y tế; 

- Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng; 

- Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 

- Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia. 

 

Xét báo cáo của Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia tại                     

Văn bản số 20/TTr-VPTT ngày 02 tháng 3 năm 2022 về việc tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát đầu cơ, tăng giá, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả đối với 

nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế phòng, chống dịch Covid-19 (sao gửi                     

kèm theo); Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Bình Minh, Trưởng Ban Chỉ đạo 389 

quốc gia có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Bộ Y tế tập trung chỉ đạo các đơn vị chức năng tiếp tục thực hiện chỉ đạo 

của Chính phủ tại Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08 tháng10 năm 2021, Nghị quyết 

số 12/NQ-CP ngày 30 tháng 01 năm 2022 và Văn bản số 65/TB-VPCP ngày 02 

tháng 3 năm 2022 của Văn phòng Chính phủ thông báo kết luận của Trưởng Ban 

Chỉ đạo điều hành giá liên quan đến việc tăng cường thanh tra, kiểm tra không để 

lợi dụng tình hình dịch bệnh tăng giá bất hợp lý đối với thuốc, vật tư y tế, kít xét 

nghiệm Covid-19; đồng thời, chủ động theo dõi, giám sát biến động giá các mặt 

hàng trang thiết bị y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 để có biện 

pháp quản lý, bình ổn giá theo quy định. 

2. Ban Chỉ đạo 389 các Bộ: Tài chính, Công Thương, Công an, Quốc phòng 

chỉ đạo các lực lượng tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tổ chức đấu tranh, xử 

lý nghiêm các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, các trường hợp 

đầu cơ, găm hàng, tăng giá bất hợp lý, trái quy định, bảo đảm thực hiện kiểm soát 

chặt chẽ chất lượng, ổn định giá và nguồn cung đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, 

vật tư, thiết bị y tế (trong đó có các loại kit xét nghiệm Covid-19, máy đo SpO2) và 

thuốc phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Chính phủ trong điều kiện 

thích ứng với tình hình mới. 

3. Ban Chỉ đạo 389 các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung chỉ đạo 

các đơn vị chức năng  tăng cường công tác nắm tình hình trên tất cả các tuyến, địa 

bàn, làm tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát hoạt động nhập khẩu, sản xuất, kinh 

doanh đối với nhóm mặt hàng sinh phẩm, vật tư, thiết bị y tế và các loại thuốc phòng, 

chống dịch Covid-19; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm theo đúng quy định của pháp luật. 
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4. Giao Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia theo dõi việc thực 

hiện và tổng hợp kết quả, báo cáo Trưởng ban. 

Văn phòng Chính phủ thông báo để các cơ quan liên quan biết, thực hiện./.  

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TTg, PTTg TT Phạm Bình Minh (để b/c); 

- VPCP: BTCN, PCN Cao Huy, 

  các Vụ: NC, KTTH, TH, KGVX; 

- Lưu: VT, V.I (03b), HQP. 

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM 

PHÓ CHỦ NHIỆM 

 

 

Cao Huy 
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