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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /YDCT - QLD 
V/v: tăng cường kiểm tra, kiểm soát 

chất lượng, nguồn gốc xuất xứ  

dược liệu, thuốc cổ truyền 

Hà Nội, ngày     tháng    năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/06/2018 của Thủ tướng Chính phủ 

về tăng cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh 

doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, 

thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền,  

Căn cứ Nghị định số 13/2022/NĐ-CP ngày 21/01/2022 sửa đổi, bổ sung một 

số điều Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008, Nghị định 

số 74/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi 

hành một số điều Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa và Nghị định 

số 86/2012/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết và 

hướng dẫn thi hành một số điều Luật Đo lường của Chính phủ; 

Bộ Y tế (Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền) kính đề nghị: 

1. Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thực hiện một số nội dung 

sau: 

- Tăng cường công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn và phối hợp với đơn vị 

chức năng trong công tác kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của 

dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, ngăn chặn các hành vi sản xuất, 

kinh doanh và sử dụng các sản phẩm làm giả, sản phẩm nhập lậu, sản phẩm không 

rõ nguồn gốc, xuất xứ; 

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm nghiệm dược và mỹ phẩm tỉnh, thành phố tăng 

cường lấy mẫu để kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ 

truyền 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.  

- Chỉ đạo các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tăng cường công tác kiểm 

tra nguồn gốc xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ 

truyền khi nhập vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Định kỳ kiểm tra chất lượng 

hàng hóa tại kho bảo quản theo đúng các quy định hiện hành. 

- Chỉ đạo các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc 

cổ truyền trên địa bàn thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, 

xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền tại cơ sở. 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến cho người dân chỉ mua dược liệu, 

vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp. 
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2. 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. 

Tính đến thời điểm hiện nay, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền chưa cấp phép nhập 

khẩu hoặc cấp phép lưu hành đối với thuốc có tên “Liên hoa thanh ôn”. Cục Quản 

lý Y, Dược cổ truyền đề nghị Sở Y tế phối hợp với cơ quan chức năng tăng cường 

kiểm tra, giám sát việc kinh doanh đối với các sản phẩm có liên quan đến công tác 

phòng chống dịch Covid 19.  

 Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) gửi đơn vị 

để biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:       
- Như trên; 

- Bộ trưởng (để báo cáo); 

- Các Thứ trưởng (để báo cáo);  

- CT Nguyễn Thế Thịnh (để b/c); 

- Lưu: VT, QLD.                                                                                                                                 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Trần Minh Ngọc 

 sy
t_

th
ua

th
ie

nh
ue

_v
t_

So
 Y

 te
 T

hu
a 

Th
ie

n 
H

ue
_2

3/
03

/2
02

2 
14

:3
9:

47


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-03-22T18:35:10+0700
	 Bộ Y tế
	Trần Minh Ngọc<ngoctm.ydct@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-03-23T11:03:03+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền<yduoccotruyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-03-23T11:03:19+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền<yduoccotruyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-03-23T11:03:34+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền<yduoccotruyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Phòng CNTT - Văn phòng Bộ Y tế - Phone: 024.62732273 - Fax: 38464051 - Email: byt@moh.gov.vn

	2022-03-23T11:03:40+0700
	 Bộ Y tế
	Cục Quản lý Y - Dược cổ truyền<yduoccotruyen@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




