
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-TT Lạng Sơn, ngày        tháng 7 năm 2022 

V/v phối hợp quản lý, kiểm tra 

giám sát chất lượng thuốc, 

phòng chống thuốc giả 
 

 

 

         Kính gửi:   
 

 

- Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Quản lý thị trưởng (thường trực Ban Chỉ đạo 389 tỉnh); 

- Công an tỉnh; 

- Sở Thông tin và Truyền thông. 
 

 

Thực hiện Công văn số 5067/QLD-CL, ngày 24/6/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, 

phòng chống thuốc giả. Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, kinh 

doanh, sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng (bao gồm 

các thuốc điều trị Covid-19) và đảm bảo cung ứng đủ thuốc, an toàn, chất lượng, 

hiệu quả cho người bệnh và nhân dân, Sở Y tế có một số ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan chức năng (Cơ quan Công an, Cục Quản lý thị trường, Sở 

Thông tin và Truyền thông) và Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành 

phố, phối hợp trong việc kiểm tra, đấu tranh phòng chống thuốc giả, thuốc nhập 

lậu, thuốc không rõ nguồn gốc; cung cấp kịp thời các thông tin tài liệu liên quan 

đến sản xuất, kinh doanh thuốc giả, thuốc nhập lậu để truy tìm tận gốc các vụ 

việc; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật và thông 

tin cho báo chí đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng. Kết quả kiểm 

tra, xử lý vi phạm (nếu có), đề nghị thông báo về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo 

Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế. 

2. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố phối hợp triển khai 

đến các cơ sở nhập khẩu, kinh doanh, bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn thực 

hiện tốt một số nội dung sau: 

- Tăng cường công tác quản lý, thực hiện đúng các qui định hiện hành về 

sản xuất, kinh doanh, lưu thông phân phối, sử dụng thuốc. 

- Chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng phạm vi đã được cấp 

phép. Chỉ kinh doanh, phân phối, sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép 

lưu hành và được cung cấp từ các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược. Nghiêm cấm hành vi kinh doanh thuốc giả, thuốc  

không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu.  

- Triển khai, duy trì việc đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt trong toàn 

bộ hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng theo đúng qui định. Thực hiện hệ 

thống quản lý để đảm bảo xác định được nguồn gốc lô thuốc, xác định được cơ 
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sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở  kinh doanh, sử dụng trong chuỗi cung ứng 

thuốc. 

 - Kiểm tra chất lượng thuốc theo quy định trước khi đưa ra lưu hành trên 

thị trường. Chỉ lưu hành, phân phối, sử dụng các thuốc đạt tiêu chuẩn chất 

lượng. 

3. Các phòng ban, đơn vị trực thuộc Sở Y tế: 

- Giao Thanh tra Sở Y tế: Chủ trì, phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Y - 

Dược và các cơ quan liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra (định kỳ 

và đột xuất) việc thực hiện các quy chế chuyên môn về dược của các cơ sở sản 

xuất, kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và 

xử lý nghiêm theo qui định đối với các trường hợp kinh doanh thuốc giả, thuốc 

không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu, thuốc mua bán không có hóa đơn chứng từ 

hợp lệ, thuốc hết hạn sử  dụng, thuốc ngoài danh mục... 

- Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh: Tăng cường 

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

các thuốc có nguy cơ, có cảnh báo vi phạm chất lượng. 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật: Tích cực viết tin bài, phối hợp với các cơ 

quan thông tin đại chúng, tuyên truyền, 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, kinh doanh thuốc giả tới cơ 

quan y tế và cơ quan có chức năng liên quan. 

Trong quá trình thực hiện, nếu các cơ quan, bộ phận cần trao đổi thông tin 

xin liên hệ Thanh tra Sở Y tế (điện thoại 02053818658 hoặc 0912334429) để 

cùng phối hợp, giải quyết. 

Trân trọng cảm ơn! 
  

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục QLD-Bộ Y tế (b/c); 

- P.NVYD, T/Tra (th/h); 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Trung tâm: KNTMPTP, KSBT (t/hiện); 

- Lưu: VT, TTra(LBT). 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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