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chất lượng, nguồn gốc xuất xứ
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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

             Hải Dương, ngày            tháng 3 năm 2022

           
                   Kính gửi:
                                   - Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố;
                                   - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;
                                   - Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền        
                                      trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Công văn số 228/YDCT-QLD ngày 23/3/2022 của Cục Quản lý Y, 
Dược cổ truyền về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất 
xứ dược liệu, thuốc cổ truyền (gửi kèm). Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một 
số nội dung sau:

1. Đối với các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ 
truyền, thuốc cổ truyền: Chỉ được phép sản xuất, chế biến, kinh doanh khi đã được 
cơ quan Quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh 
doanh thuốc. Trong quá trình hoạt động thực hiện nghiêm túc một số nội dung sau:

- Thường xuyên cập nhật, nắm bắt và thực hiện đầy đủ các quy định về hành 
nghề Dược theo Luật dược và các văn bản hướng dẫn thi hành luật, đặc biệt những 
quy định liên quan đến sản xuất, chế biến và kinh doanh dược liệu, vị thuốc cổ 
truyền, thuốc cổ truyền;

- Thực hiện nghiêm túc việc tự kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc, 
xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền mà cơ sở kinh doanh, sử 
dụng; Phát hiện kịp thời các mặt hàng không đảm bảo chất lượng như (ẩm, mốc, 
mọt…), không được phép kinh doanh các mặt hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, 
nhập lậu;

- Có trách nhiệm phối hợp với các cơ quan chuyên môn trong việc thanh, 
kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm theo quy định.

2. Đối với các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh:
- Tổ chức cung ứng thuốc theo kết quả đấu thầu và các quy định hiện hành về 

mua sắm thuốc; Tổ chức kiểm nhập dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền 
theo đúng quy định; Chỉ cho nhập kho các mặt hàng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 
thuốc cổ truyền có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo chất lượng; bảo quản dược liệu, 



vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền theo đúng các quy định hiện hành; Định kỳ kiểm 
tra chất lượng thuốc tại kho;

- Báo cáo kịp thời tình hình vi phạm của các nhà thầu trong quá trình đấu 
thầu và cung ứng thuốc theo quy định

3. Đối với 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 tại các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh, sử dụng thuốc 
trên  địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các dược liệu: Sinh địa, Ngưu tất, Tần 
giao, Hà thủ ô đỏ, Thiên ma, Đương quy, Mộc hương, Đại hoàng, Khương hoạt, 
Hoàng kỳ, Nhân sâm, Tam thất, Bạch truật, Hy thiêm, Diệp hạ châu và các sản 
phẩm có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19.

4. Đối với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:
Phối hợp với các cơ quan truyền thông đại chúng trong tỉnh đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, phổ biến cho nhân dân biết và không sử dụng, không kinh doanh 
dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền không rõ nguồn gốc, xuất xứ, chưa 
được cấp phép nhập khẩu hoặc cấp phép lưu hành, đặc biệt là sản phẩm có liên quan 
đến công tác phòng chống dịch Covid-19 (qua các phương tiện thông tin đại chúng, 
trên Cổng thông tin điện tử Sở Y tế Hải Dương).

5. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chức năng Sở, các đơn vị có liên 
quan tiếp tục xây dựng kế hoạch và tổ chức kiểm tra hoạt động sản xuất, chế biến, 
kinh doanh, sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền và các sản phẩm 
có liên quan đến công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

6. Theo thông tin từ Bộ Y tế: hiện nay, trên các phương tiện thông tin đại 
chúng có đưa tin về việc sử dụng sản phẩm có tên là “Liên hoa thanh ôn” như một 
thuốc điều trị Covid-19, tuy nhiên sản phẩm này chưa được Bộ Y tế cấp phép nhập 
khẩu/cấp phép lưu hành; Sở  Y tế yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật thông 
tin về việc cấp phép nhập khẩu/cấp phép lưu hành các sản phẩm liên quan đến sức 
khỏe của Bộ Y tế để triển khai thực hiện theo đúng quy định hiện hành./.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trên./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Thanh tra Sở, các Phòng chức năng Sở;
- Trung tâm KN thuốc-MP-TP tỉnh;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (Khoa 
truyền thông);
- Lưu VP, NVD&QLHNYTTN (03).

KT.GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phạm Hữu Thanh
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