
 

Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm; 

- Phòng Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 347/YDCT-QLD ngày 10/06/2019của Cục Quản lý Y, 

Dược cổ truyền - Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất lượng dược 

liệu, vị thuốc y học cổ truyền,Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung 

như sau: 

1. Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm 

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

thuốc y học cổ truyền và thuốc cổ truyền, trong đó tập trung vào các dược liệu. 

2. Phòng Y tế huyện, thị, thành phố 

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

liệu, vị thuốc y học cổ truyền và các cơ sở khám bệnh chữa bệnh y học cổ truyền có 

sử dụng thuốc YHCT về chất lượng hàng hóa tại nơi bảo quản, vị thuốc cổ truyền vi 

phạm chất lượng được công bố trên trang thông tin của Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền (yhct.moh.gov.vn)… 

Sở Y tế sẽ tiến hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh, buôn bán dược liệu, vị 

thuốc y học cổ truyền và các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh bằng phương pháp YHCT. 

Đề nghị các đơn vị tổ chức thực hiện và báo cáo bằng văn bản về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Y) và file word theo địa chỉ email: Lhviet01@angiang.gov.vn 

trước ngày 15/7/2019./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 
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              Từ Hoàng Tước 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

  
Số: 1642/SYT-NVY 

Vv tăng cường kiểm tra, kiểm soát chất 

lượng dược liệu, vị thuốcYHCT 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 17 tháng06 năm 2019 



 

 


		2019-06-17T16:35:20+0700
	Việt Nam
	Sở Y tế
	Sở Y tế<soyte@angiang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




