
UBND TỈNH HÀ TĨNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:1117/SYT- NVD                      1 tháng  4   ăm 2022 

V/v tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát chất lượng, nguồn gốc xuất xứ 

dược liệu, vị thuốc cổ truyền, 

thuốc cổ truyền. 

  

    Kính gửi:  

   - Các cơ sở khám chữa bệnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

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

   - Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh; 

   - Phòng Thanh tra;  

   - Hội đông Y tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 228/YDCT-QLD ngày 23/3/2022 của Cục Quản lý 

Y, Dược cổ truyền về việc tăng cường kiểm tra chất lượng dược liệu, thuốc cổ 

truyền; Chỉ thị số 17/CT-TTg ngày 19/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng 

cường đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất kinh doanh hàng 

giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm 

chức năng, dược liệu và vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền. Hiện nay, trên các 

phương tiện thông tin đại chúng có đưa tin về việc sử dụng sản phẩm có tên là 

“Liên hoa thanh ôn” như một thuốc điều trị COVID-19. Tính đến thời điểm hiện 

nay, Cục quản lý Y, Dược cổ truyền chưa cấp phép nhập khẩu hoặc cấp phép lưu 

hành đối với thuốc có tên “Liên hoa thanh ôn”. Để đảm bảo an toàn cho người 

sử dụng, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Các cơ sở khám chữa bệnh tăng cường công tác kiểm tra nguồn gốc 

xuất xứ, kiểm soát chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khi 

nhập vào cơ sở khám bệnh chữa bệnh. Định kỳ kiểm tra chất lượng hàng hóa tại 

kho bảo quản theo đúng các quy định hiện hành. 

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

mẫu để kiểm tra chất lượng dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền trên 

địa bàn tỉnh, trong đó tập trung vào các dược liệu: Sinh địa, Ngưu tất, Tần giao, 

Hà thủ ô đỏ, Thiên ma, Đương Quy, Mộc Hương, Đại Hoàng, Khương hoạt, 

Hoàng Kỳ, Nhân Sâm, Tam thất, Bạch Truật, Hy thiêm, Diệp hạ châu.  

3. Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh thực hiện nghiêm túc việc kiểm tra, 

kiểm soát nguồn gốc chất lượng dược liệu, xây dựng hệ thống truy xuất nguồn 

gốc xuất xứ của dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền khi đưa vào sản 

xuất, kinh doanh. 

4. Hội đông Y tỉnh: Chỉ đạo, phổ biến cho Hội đông y các huyện thị xã, 

thành phố, các hội viên mua dược liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền tại 

các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, đảm bảo đầy đủ hóa đơn chứng từ, đảm 
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bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng dược liệu khi nhập vào cơ sở. Định kỳ kiểm 

tra chất lượng hàng hóa tại kho bảo quản theo đúng các quy định hiện hành. 

5.  UBND các huyện, thị xã, thành phố: Chỉ đạo Phòng Y tế các huyện, thị 

xã, thành phố: 

- Tuyên truyền phổ biến cho người dân chỉ mua dược liệu, vị thuốc cổ 

truyền, thuốc cổ truyền tại các cơ sở kinh doanh dược hợp pháp, không mua các 

thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, thuốc chưa được Bộ Y tế cấp phép nhập 

khẩu hoặc cấp phép lưu hành. 

-  Tăng cường công tác quản lý chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược 

liệu, vị thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền lưu hành trên địa bàn; giám sát việc sản 

xuất, kinh doanh đối với các sản phẩm có liên quan đến công tác phòng chống 

dịch COVID-19. 

6. Thanh tra sở phối hợp với các đơn vị, phòng chức năng tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng, nguồn gốc xuất xứ của dược liệu, vị 

thuốc cổ truyền, thuốc cổ truyền, ngăn chặn các hành vi sản xuất, kinh doanh và 

sử dụng các sản phẩm làm giả, sản phẩm nhập lậu, sản phẩm không rõ nguồn 

gốc xuất xứ. Đặc biệt sản phẩm có tên là “Liên hoa thanh ôn” được quảng cáo 

như một thuốc điều trị COVID-19 nhưng chưa được Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền - Bộ Y tế cấp phép nhập khẩu hoặc cấp phép lưu hành.  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Phòng truyền thông GDSK- TTKSBT tỉnh; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
(Gửi văn bản giấy và điện tử). 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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