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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng, nguồn gốc xuất xứ 

dược liệu, thuốc cổ truyền 

 

 

 

Kính gửi:  

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở khám chữa bệnh; 

- Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.  

 

Thực hiện Công văn số 340/YDCT-QLD ngày 22/4/2021 của Cục 

Quản lý Y, Dược cổ truyền, Bộ Y  tế về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng, nguồn gốc xuất xứ dược liệu, thuốc cổ truyền . Sở Y tế đề nghị 

các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các huyện, thành phố: Tăng cường chỉ đạo công tác quản lý, 

kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền, thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn, trong đó tập trung kiểm tra cơ 

sở khám chữa bệnh tư nhân bằng y học cổ truyền. 

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh : Tăng 

cường lấy mẫu và kiểm nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh, tập trung vào các dược liệu như : Sinh địa, 

Ngưu tất, Trạch tả, Đan sâm, Tần giao, Hà thủ ô đỏ, Thiên ma, Phòng 

phong, Khương hoạt, Hoàng kỳ. Nếu phát hiện mặt hàng thuốc kém chất 

lượng, không rõ nguồn gốc, xuất xứ hoặc thuốc giả, tiến hành các thủ tục xử 

lý theo quy định và kịp thời báo cáo Sở Y tế, Bộ Y tế.  

3. Các cơ sở khám chữa bệnh: Tăng cường công tác kiểm tra nguồn 

gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền khi nhập vào 

cơ sở khám chữa bệnh. Định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho bảo 

quản theo đúng các quy định hiện hành. 

4. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc 

cổ truyền: Thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn 

gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại cơ sở. 

5. Giao Thanh tra Sở phối hợp với phòng Nghiệp vụ y dược: Tham 

mưu cho lãnh đạo Sở Y tế xây dựng kế hoạch kiểm tra và phối hợp các 

ngành chức năng, UBND các huyện, thành phố tăng cường kiểm tra chất 

lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền 

tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền trên địa bàn tỉnh; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 
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trường hợp vi phạm; báo cáo kết quả kiểm tra về cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền trước ngày 15/6/2021. 

Sở Y tế triển khai tới các đơn vị biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra, P.NVYD (th/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở;  

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

 

 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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