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BÁO CÁO
Kết quả triển khai thực hiện cuộc vận động
“ Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam ” năm 2019.
Thực hiện Công văn số 135-CV/BCĐ ngày 26/11/2019 của BCĐ Cuộc
Vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Sở Y tế Ninh Thuận
báo cáo kết quả triển khai và thực hiện Cuộc vận động năm 2019 với nội dung
như sau:
1. Công tác chỉ đạo các đơn vị liên quan trên địa bàn
Trên cơ sở Kế hoạch số 13-KH/BCĐ ngày 28/12/2018 của ban chỉ đạo
Cuộc vận động “Người Việt nam ưu tiên dùng hành Việt Nam” và Đề án
“Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam”, Sở Y tế tiếp tục triển khai thực
hiện Cuộc vận động năm 2019 và kết quả như sau:
Sở Y tế phổ biến kịp thời các văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện Cuộc
vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" của Tỉnh ủy, của Ban
chỉ đạo Cuộc Vận động và UBND tỉnh đến các đơn vị trực thuộc, các cơ sở bán
buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh; Quán triệt các đơn vị trực thuộc tiếp tục
thực hiện có hiệu quả các chỉ tiêu trong Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng
thuốc Việt Nam” thông qua Hướng dẫn lập Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thuốc
đấu thầu tập trung; vật tư y tế tiêu hao; hướng dẫn xây dựng các tiêu chí chất
lượng sản phẩm thực phẩm.
Sở Y tế đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi cho các Doanh nghiệp sản xuất
thực phẩm trong tỉnh: quảng bá thương hiệu sản phẩm của mình, trong năm
hàng trăm lượt cơ sở trong và ngoài tỉnh được tạo thuận lợi trong các thủ tục
hành chính quảng bá sản phẩm thuốc, thực phẩm chức năng nhằm đưa thông tin
sản phẩm đến cộng đồng để hổ trợ tiếp thị tiêu thụ hàng Việt. Hỗ trợ pháp lý cho
Doanh nghiệp sản xuất-kinh doanh dược phẩm, mỹ phẩm nắm rõ pháp luật nhà
nước, phạm vi kinh doanh, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm. Đã cấp phép cho 01
Hộ cá thể đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm và công bố tiêu chuẩn chất lượng 01
sản phẩm mỹ phẩm.
Tuyên truyền, phổ biến Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, các Nghị
định của Chính phủ: số 99/2011/NĐ-CP ngày 27/10/2011 Quy định chi tiết và
hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, số
85/2013/NĐ-CP ngày 15/11/2013 Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong
hoạt động thương mại, buôn bán hàng giả, hàng cấm và bảo vệ quyền lợi người
tiêu dùng, số 124/2015/NĐ-CP ngày 19/11/2015 Sửa đổi, bổ sung một số điều
Nghị định số 85/2013/NĐ-CP,… Tuyên truyền rộng rãi đến các doanh nghiệp,
cơ sở sản xuất kinh doanh thuộc ngành quản lý thực hiện nghiêm túc các quy
định của pháp luật về an toàn thực phẩm, y tế, tiêu chuẩn, đo lường chất lượng...
1

2. Kết quả cụ thể thực hiện Đề án:
So với các chỉ tiêu Đề án “Người Việt Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam” các
bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến huyện đều đạt vượt chỉ tiêu:
- Tỷ lệ (%) sử dụng thuốc sản xuất trong nước trên phạm vi toàn tỉnh/thành phố
tính theo giá trị tiền thuốc: từ 60,96% đến 95%.
- Tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước so với tổng số thuốc trong danh mục
đối với các Bệnh viện tuyến tỉnh/thành phố đạt 60,96%-68%, riêng Bệnh viện Y
Dược cổ truyền đạt 95%.
- Tỷ lệ sử dụng thuốc sản xuất trong nước so với tổng số thuốc trong danh mục
Đối với các Bệnh viện tuyến huyện đạt: 92% đến 96,2%. Các đơn vị tuyến
huyện luôn ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước đạt chuẩn GMP WHO và
nhóm 2, 1 và tương đương sinh học.
Bệnh viện các tuyến tỉnh và huyện đã đạt lộ trình của đề án Người Việt
Nam ưu tiên dùng thuốc Việt Nam của Bộ Y tế quy định.
2.5. Khó khăn, vướng mắc:
Công tác tuyên truyền, phổ biến không chuyên sâu, không phong phú, đa
dạng do công việc chuyên môn nhiều, cán bộ chuyên trách kiêm nhiệm nhiều công
việc nên chưa có nhiều hình thức tuyền truyền sâu rộng hơn, phong phú hơn
Một số hàng hóa nội địa chưa đủ sức cạnh tranh và tạo thương hiệu, sự tin
tưởng của người tiêu dùng.
3. Phương hướng, nhiệm vụ, kiến nghị đề xuất giải pháp thực hiện cuộc vận
động trong thời gian tới.
- Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, công chức, viên
chức, người lao động trong đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức ý nghĩa của cuộc
vận động để tích cực hưởng ứng cuộc vận động này. Bản thân mỗi CCVCLĐ
khi tiêu dùng phải ưu tiên lựa chọn hàng sản xuất trong nước, xem đây là thể
hiện lòng yêu nước, nét đẹp trong văn hóa tiêu dùng của người Việt Nam; Đồng
thời làm gương và vận động người thân của mình cũng như nhân dân nơi cư trú
cùng hưởng ứng theo.
- Mở rộng mạng lưới cung ứng thuốc để đưa hàng hóa Việt Nam đến các
địa bàn vùng miền núi, vùng đồng bào dân tộc ít người;
- Trong công tác xây dựng danh mục thuốc sử dụng tại đơn vị: ưu tiên lựa
chọn thuốc sản xuất trong nước đảm bảo chất lượng, thuốc của các doanh
nghiệp sản xuất tại Việt Nam đạt chuẩn GMP-WHO;
- Tăng cường công tác thanh, kiểm tra việc chấp hành những quy định nhà
nước trong lĩnh vực vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề dược tư nhân, hành
nghề y tư nhân, đảm bảo các sản phẩm đã được công bố chất lượng duy trì tiêu
chí chất lượng theo hồ sơ công bố từng bước cải thiện mẫu mã, chất lượng toàn
diện tạo nên nhiều thương hiệu nổi tiếng cho Ninh Thuận.
- Phát triển, nuôi trồng nguồn dược liệu sẵn có tại địa phương làm nguồn
nguyên liệu sản xuất thuốc, giảm bớt nhập khẩu, tránh phụ thuộc vào nước ngoài.
- Phối hợp các Sở ngành, Hội đoàn thể có liên quan như Sở Nông
nghiệp và PTNT, Sở Khoa học và công nghệ, Hội Nông dân và các doanh
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nghiệp dược trong và ngoài tỉnh để phát triển dược liệu gắn với nhu cầu thị
trường. Hướng dẫn nông dân nuôi trồng dược liệu theo tiêu chuẩn sản xuất
sạch (GACP) khi tham gia các dự án, đề tài khoa học; dự án hợp tác với các
doanh nghiệp./.
Giải pháp thực hiện:
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động mỗi cán bộ, công
chức, viên chức, người lao động trong đơn vị nâng cao hơn nữa nhận thức đúng
về mục đích, ý nghĩa của cuộc vận động để tích cực hưởng ứng cuộc vận động này.
- Có chiến lược phù hợp nhằm đẩy mạnh sản xuất trong nước các mặt
hàng có chất lượng tốt đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân và đa dạng hóa
chủng loại mặt hàng sản xuất trong nước để cạnh tranh với các mặt hàng của
nước ngoài xem đây là chiến lược lâu dài để phát triển nền kinh tế của đất nước.
- Ưu tiên lựa chọn hàng đầu thuốc sản xuất trong nước đảm bảo chất
lượng, thuốc của các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam đạt chuẩn GMP WHO
phục vụ cho công tác khám chữa bệnh.
- Nhà nước cần có chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc sản
xuất, kinh doanh, phân phối để đảm bảo hàng Việt Nam có thể tiếp cận được
mọi đối tượng người dân cũng như các vùng miền trong cả nước, tạo niềm tin
cho người dân về chất lượng và giá cả của hàng hóa sản xuất trong nước.
- Tạo điều kiện thuận lợi cho các Công ty dược trong tỉnh quảng bá giới
thiệu, quảng bá các mặt hàng thuốc đạt chất lượng đến với người dân
4. Kiến nghị
- Chính phủ, Bộ Y tế cần có cơ chế, chính sách ưu đãi đặc biệt để khuyến
khích nuôi trồng dược liệu để phục vụ sản xuất nguyên liệu hóa dược, sản xuất
thuốc dược liệu và thuốc cổ truyền nhằm hạn chế dược liệu nhập từ nước ngoài/.
Nơi nhận:
- BCĐ Cuộc vận động;
- Lãnh đạo Sở;
- Công đoàn Ngành Y tế;
- Các đơn vị y tế trực thuộc;
- Các phòng chức năng Sở;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, Ds Lệ.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC
Ký bởi Bùi Văn Kỳ
Sở Y tế, Tỉnh Ninh Thuận
bvanky@ninhthuan.gov.vn
Giờ ký: 02/12/2019 18:29:31

Bùi Văn Kỳ

3

