
     UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
————— 

Số:           /SYT-NVD 
V/v: Tăng cường kiểm tra chất lượng, 

nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền. 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Điện Biên, ngày     tháng 7 năm 2020 

                                   

Kính gửi:   

 - Các cơ sở khám chữa bệnh; 

 - Các cơ sở kinh doanh dược. 
 

Sở Y tế nhận được công văn số 438/YDCT-QLD của Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền về việc tăng cường kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, Sở Y tế yêu cầu các cơ sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Đối với các cơ sở khám chữa bệnh: 

- Yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh kiểm soát chặt chẽ về chất lượng, nguồn 

gốc xuất xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền trước khi nhập kho.  

- Trong trường hợp có phát hiện hoặc nghi ngờ về chất lượng, nguồn gốc xuất 

xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh báo cáo ngay về 

Sở Y tế và Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm để lấy mẫu kiểm 

tra chất lượng. 

2. Đối với cơ sở kinh doanh dược: 

Các cơ sở nghiêm túc thực hiện việc kiểm tra, kiểm soát chất lượng, nguồn gốc 

xuất xứ thuốc tại cơ sở đặc biệt là dược liệu và vị thuốc cổ truyền tại cơ sở cũng như 

khi cung ứng cho các cơ sở khám chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược khác. 

3. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn về dược, kiểm soát chất lượng, 

nguồn gốc xuất xứ dược liệu, vị thuốc cổ truyền đối với các cơ sở khám chữa bệnh, 

các cơ sở hành nghề dược trên địa bàn tỉnh. 

 Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị nhanh chóng triển khai và thực 

hiện nghiêm túc. Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề 

nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vu Dược) để phối hợp giải quyết./.   
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các phòng chức năng SYT; 

- TTKN thuốc-MP-TP; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 
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