
 

 

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 12 năm 2021 

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc 

 

 

 

Kính gửi:  

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

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

- Văn phòng HĐND - UBND các huyện, thành phố 

   (Bộ phận y tế). 

 

Thực hiện Công văn số 15003/QLD-CL ngày 20/12/2021 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng 

thuốc. Theo đó, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ứng 

phó linh hoạt trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế đang tiếp 

tục xem xét, phê duyệt các thuốc và phác đồ điều trị nhằm đáp ứng kịp thời 

nhu cầu phòng, chống  dịch Covid-19 cho nhân dân.  

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng thuốc, Sở Y tế thông báo: 

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

Email: nghiepvuduoclangson@gmail.com) để tiếp nhận 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.   

2. Thanh tra Sở Y tế; Phòng Nghiệp vụ Y-Dược; Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật tỉnh; Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh; 

Văn phòng HĐND-UBND huyện, thành phố tiếp tục triển khai, thực hiện 

các nội dung tại Công văn số 4130/SYT-NVYD ngày 17/8/2021 về việc tăng 

cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; chú trọng lấy mẫu, kiểm tra, 

giám sát thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở phân 

phối và cơ sở khám chữa bệnh theo chức năng, nhiệm vụ, địa bàn quản lý. 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tăng cường nội dung truyền 

thông về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc. 

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

Nơi nhận: 
- Như trên; 

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

- Các đơn vị trực thuộc; 

- 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 

mailto:nghiepvuduoclangson@gmail.com


2 

 

 

 


		2021-12-30T14:03:03+0700


		2021-12-30T14:10:24+0700


		2021-12-30T14:10:24+0700


		2021-12-30T14:10:24+0700




