
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:              /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày       tháng 8 năm 2021 

  V/v tăng cường kiểm tra, 

  giám sát chất lượng thuốc 

 

  Kính gửi:  

        - Ban Chỉ đạo 389 tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

        - Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trên địa bàn tỉnh. 
 

 Căn cứ Công văn số 9374/QLD-CL ngày 13/8/2021 của Cục Quản lý Dược – 

Bộ Y tế về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh COVID-19 đang diễn biết rất phức tạp lây lan 

hầu hết khắp các tỉnh thành trên cả nước, đặc biệt là tại Thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh Bình Dương, Đồng Nai… nên nhu cầu sử dụng thuốc tăng cao có thể tạo 

cơ hội cho các tổ chức, cá nhân có các hình thức trục lợi bất chính từ việc sản xuất, 

buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ và thuốc kém chất lượng 

gây nguy hại đến sức khỏe người tiêu dùng, gây bất an cho nhân dân. 

Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, buôn bán, sử dụng thuốc 

giả, thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc kém chất lượng và đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc, an toàn, chất lượng, hiệu quả cho người bệnh, nhân dân trong thời gian 

chống dịch, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai các nội dung sau:  

1. Ban Chỉ đạo 389 tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng liên quan: Công an 

tỉnh, Cục Quản lý thị trường tỉnh… phối hợp với Sở Y tế tăng cường kiểm tra các 

cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn tỉnh về thực hiện các quy 

định về mua bán thuốc phải có hoá đơn, chứng từ hợp lệ, nguồn gốc xuất xứ, chất 

lượng thuốc; tập trung vào việc kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn chặn các hành vi 

sản xuất, kinh doanh và sử dụng các loại thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, thuốc nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng.  

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tăng cường lấy mẫu, 

kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên địa bàn đối với các thuốc thuộc Danh mục 

thuốc phòng chống dịch Covid-19, các thuốc điều trị Covid-19 theo các phác đồ đã 

được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 2626/QĐ-BYT ngày 28/5/2021 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế và các thuốc có tác dụng tăng cường sức khỏe, hỗ trợ miễn dịch.  

3. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc 

Thực hiện nghiêm túc các quy định về điều kiện kinh doanh mua bán thuốc 

phải có hóa đơn chứng từ, thuốc có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, bảo đảm chất 



2 

lượng; tư vấn, hướng dẫn khách hàng cách sử dụng, nhằm bảo đảm sử dụng hợp lý, 

an toàn hiệu quả.  

Nghiêm cấm các cơ sở sản xuất, kinh doanh thuốc không rõ nguồn gốc xuất 

xứ, thuốc giả, thuốc không bảo đảm chất lượng, thuốc không có giấy phép đăng ký 

lưu hành thuốc do Bộ Y tế cấp.  

4. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Y Dược và 

Phòng Y tế các huyện, thành phố tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ 

và đột xuất các cơ sở sản xuất, kinh doanh và sử dụng thuốc trên địa bàn thực hiện 

các quy định chuyên môn về dược, tập trung kiểm tra việc mua bán thuốc, nguồn 

gốc xuất xứ, chất lượng thuốc; kịp thời phát hiện xử lý đối với cơ sở vi phạm theo 

quy định của pháp luật hiện hành. Đồng thời tăng cường công tác tuyên truyền, 

hướng dẫn người dân chỉ mua thuốc tại các cơ sở bán lẻ thuốc hợp pháp; không 

mua thuốc không rõ nguồn gốc, thuốc giả, thuốc không bảo đảm chất lượng. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị, cơ sở triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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