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

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1391/SYT- NVD                   n   n    27 tháng 4 năm 2022 

V/v triển khai thực hiện Thông tư 

38/2021/TT-BYT ngày 31/12/2021 

và Thông tư 39/2021/TT-BYT ngày 

31/12/2021 

 

  

     Kính gửi:  

   - Bệnh viện Y học cổ truyền; 

   - Các Bệnh viện đa khoa/ Trung tâm Y tế có giường bệnh; 

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm; 

   - Các Công ty/ Chi nhánh dược trong tỉnh; 

   - Hội Đông Y tỉnh. 

 

 Ngày 31/12/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư 38/2021/TT-BYT về việc 

quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền, Thông tư 39/2021/TT-BYT về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 

12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định việc đăng ký lưu hành thuốc cổ 

truyền, dược liệu. 

 Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư kịp thời, đúng quy định, Sở Y 

tế đã đăng tải Thông tư 38/2021/TT-BYT, Thông tư 39/2021/TT-BYT tại mục 

VB QPPL c u ên n  n  v  VB quản lý hành chính liên quan - Cổn  t ôn  tin 

điện tử của Sở Y tế , đồng thời Sở Y tế đề nghị: 

1. Bệnh viện Y học cổ truyền; Các Bệnh viện đa khoa/ Trung tâm Y tế có 

giường bệnh có khoa Y học cổ truyền; Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc, Mỹ 

phẩm, Thực phẩm Hà Tĩnh; Các Công ty/ Chi nhánh dược trong tỉnh triển khai 

thực hiện Thông tư 38/2021/TT-BYT về việc quy định chất lượng dược liệu, 

thuốc cổ truyền đúng quy định; 

2. Công ty cổ phần dược Hà Tĩnh triển khai thực hiện Thông tư 

38/2021/TT-BYT về việc quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền đúng 

quy định và Thông tư 39/2021/TT-BYT về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của 

Thông tư số 21/2018/TT-BYT ngày 12/9/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định 

việc đăng ký lưu hành thuốc cổ truyền, dược liệu theo đúng quy định; 

3. Hội Đông Y tỉnh: Thông báo cho Hội Đông y các huyện thị xã, thành 

phố, các hội viên triển khai thực hiện Thông tư 38/2021/TT-BYT về việc quy 

định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền đúng quy định; 

4. UBND các huyện, thị xã, thành phố: Thông báo đến các cơ sở bán lẻ 

dược liệu, thuốc cổ truyền trên địa bàn triển khai thực hiện Thông tư 



2 

 

38/2021/TT-BYT về việc quy định chất lượng dược liệu, thuốc cổ truyền đúng 

quy định. 

 Sở Y tế thông báo để các tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Q. Giám đốc Sở (để báo cáo); 

- Lưu: VT, NVD; 

- Website Sở; 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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