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            Kính gửi:  

-   Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

-   Phòng Y tế huyện, thị xã và thành phố; 

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

cổ truyền, thuốc cổ truyền. 

 

Sở Y tế tỉnh Thừa Thiên Huế nhận được Công văn số 347/YDCT-QLD 

ngày 10/06/2019 của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc tăng cường kiểm 

tra, kiếm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền.  

 Về vấn đề này, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

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

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

thuốc cổ truyền và thuốc cổ truyền, trong đó tập trung vào thuốc dược liệu và vị 

thuốc cổ truyền. 

2. Phòng Y tế huyện, thị xã và thành phố 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, buôn bán 

dược liệu, vị thuốc cổ truyền trên địa bàn. Các vị thuốc cổ truyền vi phạm chất 

lượng hiện nay được công bố trên trang thông tin của Cục Quản lý Y, Dược 

cổ truyền (yhct.moh.gov.vn). 

3. Các cơ sở khám chữa bệnh  

Tăng cường công tác kiểm soát chất lượng thuốc dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền, khi nhập phải tiến hành đối chiếu với tiêu chuẩn cơ sở hoặc tiêu chuẩn 

Dược điển Việt Nam. Định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại kho bảo quản 

theo đúng các quy định hiện hành. Khi có nghi ngờ về chất lượng phải tiến 

hành gửi mẫu để kiểm tra.  

Kiện toàn Hội đồng kiểm nhập thuốc dược liệu và vị thuốc cổ truyền 

(Hội đồng phải có thành viên là bác sĩ của khoa Y học cổ truyền).  

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

cổ truyền 

Mua thuốc dược liệu, vị thuốc cổ truyền có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, 

có hóa đơn hoặc hợp đồng mua bán và mở sổ kiểm nhập theo đúng quy định. 



Phải thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng tại cơ sở.  

Đối với tất cả các lô dược liệu, vị thuốc cổ truyền hiện có của cơ sở mà 

tên dược liệu có trong danh sách vi phạm chất lượng đã đăng tải trên trang 

ydct.moh.gov.vn, đề nghị cơ sở chủ động tiến hành kiểm nghiệm, đánh giá chất 

lượng theo quy định và báo cáo Sở Y tế trước ngày 10/07/2019. 

Vậy Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết và nghiêm túc thực hiện. Trong 

quá trình thực hiện có vấn đề gì chưa rõ xin liên hệ phòng Nghiệp vụ Dược 

(SĐT: 0234.3820939) để được giải thích thêm./. 

 

 

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Lưu: VT, NVD.                                                                                        
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