
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày      tháng 3 năm 2021 
V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc năm 2021 
 

 

 

 

Kính gửi: 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh; 

- Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố. 

   

Thực hiện khuyến cáo tại Văn bản số 103/VKNTTW-KHTH ngày 

25/02/2021 của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương về việc định hướng xây 

dựng kế hoạch lấy mẫu để kiểm tra chất lượng năm 2021. Theo đó, trên cơ sở 

phân tích, đánh giá những thông tin, dữ liệu về tình hình các hoạt chất vi phạm 

chất lượng, Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đã tổng hợp số liệu 101 hoạt 

chất tân dược và 70 loại dược liệu vi phạm chất lượng trong năm 2019, 2020 và 

xây dựng danh sách hoạt chất ưu tiên lấy mẫu để kiểm tra chất lượng năm 2021.  

(Văn bản số 103/VKNTTW-KHTH trên hệ thống VNPT iOffice). 

Để đảm bảo không có thuốc kém chất lượng, thuốc giả trên địa bàn tỉnh, 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị tăng cường công tác kiểm tra, giám sát chất lượng 

thuốc lưu hành trên địa bàn với nội dung sau: 

1. Các đơn vị khám, chữa bệnh: Làm tốt công tác kiểm nhập, bảo quản tốt 

chất lượng thuốc, dược liệu, vị thuốc YHCT theo đúng quy định của Bộ Y tế. 

Chủ động phối hợp với Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm 

tỉnh để giám sát, lấy mẫu, kiểm nghiệm các hoạt chất, dược liệu, vị thuốc 

YHCT, ưu tiên kiểm tra, kiểm nghiệm các mặt hàng theo danh sách khuyến cáo 

của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương. 

2. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh: Căn cứ số 

lượng mẫu kiểm nghiệm chất lượng thuốc được Sở Y tế giao trong năm 2021 và 

trên cơ sở Quyết định số 21/QĐ-KN ngày 08/02/2021 của đơn vị về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch mẫu thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc năm 2021. Đơn vị tổ chức và chỉ đạo đoàn kiểm tra, lấy mẫu 

thuốc của đơn vị ưu tiên lấy mẫu theo danh sách hoạt chất, dược liệu, vị thuốc 

YHCT đã được khuyến cáo của Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương đối với 

các đơn vị khám chữa bệnh, kinh doanh thuốc trên địa bàn toàn tỉnh (cả mẫu lấy 

và mẫu gửi). Kịp thời phát hiện và báo cáo Sở Y tế các thuốc kém chất lượng 

(nếu có). 
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3. Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố: Thông báo đến các Phòng 

khám đa khoa, phòng chẩn trị y học cổ truyền, các cơ sở hành nghề dược ngoài 

công lập về danh sách hoạt chất ưu tiên lấy mẫu để kiểm tra chất lượng năm 

2021; danh sách các dược liệu ưu tiên lấy mẫu để kiểm tra chất lượng năm 2021; 

phối hợp Trung tâm Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh 

kiểm tra, lấy mẫu thuốc tại cơ sở theo quy định. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- P.NVYD, T/tra Sở;  

- Trung tâm KSBT; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn; 

- Cổng thông tin SYT;   

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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