
UBND TỈNH HÀ NAM 

SỞ Y TẾ 
 

Số:         /SYT-NVD 
V/v: tăng cường công tác  

đảm bảo chất lượng thuốc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

           Hà Nam, ngày      tháng 8 năm 2021 

    

 Kính gửi:   

    - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc- MP- TP; 

    - Các doanh nghiệp dược trên địa bàn; 

    - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố, 
                 

Thực hiện Công văn số 9374/QLD-CL ngày 13/8/2021 của Cục Quản Lý 

Dược-Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Để kịp thời 

ngăn chặn, phòng ngừa các tổ chức, cá nhân lợi dụng tình hình dịch bệnh Covid- 

19 đang diễn biến phức tạp sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc không rõ nguồn 

gốc, thuốc kém chất lượng và đảm bảo việc cung ứng đủ thuốc, an toàn, chất 

lượng cho người bệnh và nhân dân trên địa bàn, Sở Y tế đề nghị: 
 

1. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: 
 

Tăng cường công tác giám sát, lấy mẫu kiểm tra chất lượng thuốc, chú 

trọng lấy mẫu đối với các thuốc thuộc danh mục thuốc Phòng chống dịch Covid -

19, các thuốc điều trị Covid theo phác đồ đã được Bộ Y tế phê duyệt và các thuốc 

tăng cường sức khỏe, miễn dịch. Kịp thời phát hiện thuốc không đảm bảo chất 

lượng, không có nguồn gốc xuất xứ và thuốc nghi ngờ là thuốc giả báo cáo cấp có 

thẩm quyền để xử lý theo quy định. 
 

 

  2. Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc và các cơ sở bán lẻ thuốc: 

 Thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật về sản xuất, kinh doanh 

thuốc; Tuân thủ việc mua bán nguyên liệu và thuốc có hóa đơn nguồn gốc xuất xứ 

nhằm đảm bảo chất lượng thuốc trong sản xuất và kinh doanh. 
 

 3. Các Phòng Y tế huyện, thành phố, thị xã: 

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, tuyên truyền phổ biến đến người 

dân chỉ mua thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp 

pháp. 

- Thông báo đến các cơ sở kinh doanh và người dân trên địa bàn quản lý 

không kinh doanh, sử dụng các thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc có nghi 

ngờ về chất lượng. 

- Kịp thời phát hiện, thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán 

thuốc giả tới Sở Y tế (qua Số điện thoại đường dây nóng: 0964841717) và các cơ 

quan chức năng có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. 
 

Trong quá trình tổ chức thực hiện, nếu có vướng mắc đơn vị báo cáo về Sở 

Y tế (qua Phòng Nghiệp vụ Dược) để được hướng dẫn./. 
    

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc SYT (để b/c); 

- Thanh tra Sở Y tế (để p/h); 

- Cổng thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

Trần Viết Huệ 
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