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UBND TỈNH HÀ TĨNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lâp- Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1026/SYT- NVD 

V/v tăng cường kiểm tra, giám sát 

chất lượng thuốc. 

 

Hà Tĩnh, ngày 17 tháng 4 năm 2020 

   

              Kính gửi: 

- Các Công ty dược trong tỉnh; 

- UBND các huyện/thị xã/thành phố; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 3838/QLD-KD ngày 14/4/2020 của Cục Quản lý 

Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc; Công văn cho biết 

“Hiện nay, dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đang lây nhiễm nhanh 

và diễn biến rất phức tạp với số ca nhiễm mới tăng mạnh trên toàn cầu. Để ngăn 

chặn dịch bệnh, nhiều nước đã phong tỏa các hoạt động xuất nhập khẩu, điều 

này gây ảnh hưởng lớn đến các hoạt động sản xuất, cung ứng thuốc của các cơ 

sở và tạo khe hở cho các hình thức trục lợi bất chính. Tổ chức Y tế Thế giới 

cũng đã cảnh báo về tình hình thuốc giả liên quan tới Covid-19 đang ngày càng 

gia tăng đặc biệt tại các quốc gia đang phát triển”. Để đảm bảo cung ứng đủ 

thuốc, đạt chất lượng thuốc phục vụ phòng chống dịch Covid-19 nói riêng và 

công tác phòng chữa bệnh cho nhân dân nói chung, Sở Y tế đề nghị: 

1. Cơ sở sản xuất thuốc của Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh 

- Kiểm tra chặt chẽ chất lượng nguyên liệu làm thuốc trước khi đưa vào 

sản xuất, chất lượng thuốc trước khi đưa ra lưu hành trên thị trường. Chỉ đưa ra 

phân phối, lưu hành các thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng; tăng cường các biện 

pháp bảo vệ sản phẩm như sử dụng mã vạch, QR code… để chống bị làm giả. 

- Rà soát lại kế hoạch sản xuất, số lượng nguyên liệu, bao bì, thuốc còn 

tồn kho/dự trữ, chủ động bổ sung điều chỉnh nguồn cung ứng và điều chỉnh kế 

hoạch sản xuất nhằm đảm bảo duy trì cung ứng đủ thuốc cho nhu cầu phòng 

chữa bệnh. Báo cáo kịp thời các vướng mắc, khó khăn về Cục Quản lý Dược để 

hỗ trợ xử lý. 

2. Các cơ sở kinh doanh dược (bán buôn, bán lẻ thuốc): Thực hiện nghiêm  

các nguyên tắc, tiêu chuẩn Thực hành tốt phân phối thuốc (GDP) và Thực hành 

tốt cơ sở bán lẻ thuốc (GPP); mua, bán thuốc phải có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. 

Nghiêm cấm việc buôn bán thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc 

nhập lậu, thuốc có nghi ngờ về chất lượng. Giám đốc các công ty thông báo nội 

dung này cho các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc hệ thống của công ty biết thực hiện. 

3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm tỉnh tăng 

cường việc lấy mẫu, kiểm tra chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, chú 

trọng việc lấy mẫu đối với các thuốc thuộc Danh mục thuốc phòng chống dịch 
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Covid-19 ban hành kèm theo Quyết định số 941/BYT-QĐ ngày 17/3/2020 của 

Bộ Y tế. 

4. UBND các huyện/thị xã/thành phố: Chỉ đạo Phòng Y tế và các đơn vị 

liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra định kỳ và đột xuất các cơ sở 

kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn việc thực hiện các quy chế chuyên môn 

về dược, tập trung vào việc kiểm tra các quy định liên quan đến việc mua bán 

thuốc, nguồn gốc xuất xứ của thuốc; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm khắc các 

trường hợp vi phạm.  

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

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Thường trực BCĐ Covid-19 (báo cáo); 

- Giám đốc Sở (báo cáo); 

- Các phòng chức năng Sở; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVD. 
 

KT. GIÁM ĐỐC  

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Xuân Dâng     
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