
UBND TỈNH AN GIANG      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

 SỞ Y TẾ                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc   
    

Số: 41/SYT-NVD                                   An Giang, ngày 08 tháng 01 năm 2019 
V/v tăng cường kiểm tra dược liệu giả,  

 kém chất lượng, không rõ nguồn gốc 

                   

                       Kính gửi: 

    - Trung tâm Kiểm nghiệm DP – MP tỉnh; 

    - Trưởng Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố trong tỉnh, 

    

Căn cứ Công văn số 735/YDCT-QLD ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Cục 

Quản lý Y, Dược cổ truyền về việc tăng cường kiểm tra dược liệu giả, kém chất 

lượng, không rõ nguồn gốc; 

Sở Y tế đề nghị: 

          1. Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố xây dựng kế hoạch tăng cường 

kiểm tra hồ sơ, hóa đơn, tài liệu, chứng từ chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của 

các dược liệu có trong các cơ sở kinh doanh, cơ sở khám, chữa bệnh công lập và 

tư nhân trên địa bàn. Đồng thời triển khai công văn này đến các cơ sở kinh 

doanh, sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn. 

          2. Thanh tra Sở Y tế chủ động phối hợp với các cơ quan, lực lượng có liên 

quan như Cơ quan Công an, Quản lý thị trường, Ban chỉ đạo về phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của tỉnh để phát hiện, ngăn chặn và xử 

lý nghiêm các trường hợp sản xuất, kinh doanh dược liệu giả, kém chất lượng, 

không rõ nguồn gốc. Đặc biệt là rà soát, kiểm tra các kho hàng chứa dược liệu 

chưa được thẩm định, kiểm tra của Sở Y tế và các cơ quan chức năng có liên 

quan. 

          3. Trung tâm Kiểm nghiệm DP-MP tỉnh tăng cường lấy mẫu và kiểm 

nghiệm chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền ở các cơ sở kinh doanh, sử dụng 

trên địa bàn tỉnh. 

         4. Các cơ sở kinh doanh, sản xuất dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn 

tỉnh thực hiện nghiêm túc việc sử dụng dược liệu, vị thuốc cổ truyền có nguồn 

gốc, xuất xứ rõ ràng. 

         5. Các đơn vị khẩn trương thực hiện và báo cáo về Sở Y tế - Phòng Nghiệp 

vụ dược trước ngày 15/03/2019. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và khẩn trương thực hiện./. 

        

Nơi nhận:    KT.GIÁM ĐỐC    

 -Như trên;                                                                                PHÓ GIÁM ĐỐC 
 -Thanh tra SYT           

 -Lưu VT, NVD. 

 

                                                                                                             

                                                                                       Từ Hoàng Tước 
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