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 Kính gửi:  

  - Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố (bộ phận y tế) 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

 

 

Thực hiện Văn bản số 9374/QLD-CL ngày 13/8/2021 Cục Quản lý Dược, 

Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. Theo đó trong 

tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp trên thế giới và Việt Nam, tổ 

chức Y tế thế giới có cảnh báo về tình hình thuốc giả liên quan tới Covid-19 

đang gia tăng đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển. Việc sản xuất, buôn bán, 

sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc không đảm bảo 

chất lượng gây nguy hại tới sức khỏe người tiêu dùng, gây bất an cho nhân dân 

và ảnh hưởng đến uy tín của các đơn vị sản xuất, kinh doanh. 

Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán, sử dụng 

thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng và đảm bảo cung 

ứng đủ thuốc, an toàn, chất lượng, hiệu quả cho người bệnh, nhân dân trong thời 

gian chống dịch, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Sở Y tế thiết lập đường dây nóng (số điện thoại: 0963.201.515; Email: 

nghiepvuduoclangson@gmail.com) để tiếp nhận các thông tin phản ánh của các 

tổ chức, người dân khi phát hiện các hành vi sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc 

giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc kém chất lượng. Khi nhận được 

thông tin phản ánh, Sở Y tế sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng điều tra, xử 

lý nghiêm theo quy định của pháp luật (nếu có). 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện, thành phố (bộ phận y tế) triển khai 

thông tin đường dây nóng tại khoản 1 nêu trên đến các cơ sở kinh doanh thuốc 

trên địa bàn; tăng cường kiểm tra các cơ sở kinh doanh thuốc về thực hiện các 

quy định về mua bán phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ, xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

2. Giao Thanh tra Sở Y tế chủ động triển khai các hoạt động phối hợp với 

các đơn vị thuộc Cục Quản lý thị trường tỉnh và các cơ quan chức năng, xây 

dựng Kế hoạch thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất để vừa đảm bảo an toàn, 

giãn cách trong giai đoạn phòng chống dịch, vừa đảm bảo: Tăng cường kiểm tra 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc về thực hiện các quy định về mua bán phải 

có hoá đơn,chứng từ hợp lệ; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; Đẩy mạnh 

công tác giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn (tập 

trung vào việc kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh 
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doanh và sử dụng các loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc 

nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng).  

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ động phối hợp với phòng, 

đơn vị thuộc Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Lạng Sơn, Đài phát thanh 

tuyển hình tỉnh, tăng cường công tác truyền thông, phổ biến cho nhân dân chỉ 

mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp; không mua bán thuốc không rõ 

nguồn gốc; kịp thời thông báo các dấu hiệu nghi ngờ về sản xuất, buôn bán 

thuốc giả tới các cơ quan chức năng; đồng thời thông báo các vụ việc vi phạm 

phát hiện được và các hình thức xử lý vi phạm. 

4. Giao Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh tăng 

cường lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các 

thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch Covid-19, các thuốc điều trị 

Covid-19 theo các phác đồ đã được Bộ Y tế phê duyệt và các thuốc có tác dụng 

tăng cường sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch. 

5. Giao Phòng Nghiệp vụ Y – Dược tiếp nhận thông tin, theo dõi, cập nhật 

phối hợp với các bộ phận, đơn vị khi có nội dung liên quan, báo cáo kịp thời 

lãnh đạo Sở Y tế chỉ đạo giải quyết. 

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Thông tin và Truyền thông (ph/h); 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (ph/h); 

- Đài phát thanh và truyền hình tỉnh (ph/h); 

- Báo Lạng Sơn (ph/h); 

- P.NVYD, Thanh tra Sở (th/h); 

- Các phòng, đơn vị trực thuộc Sở (biết); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở 

- Webside Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVYD(TrTH). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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