
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /VP            TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 7 năm 2022 

V/v tăng cường quản lý, giám sát 

chất lượng thuốc, phòng chống 

thuốc giả 
 

 

 

Kính gửi: Các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập. 

  

Thực hiện Công văn số 1551/SYT-TT ngày 04/7/2022 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc phối hợp quản lý, kiểm tra giám sát chất lượng thuốc, phòng 

chống thuốc giả. Để kịp thời ngăn chặn, phòng ngừa việc sản xuất, kinh doanh, 

sử dụng thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc, kém chất lượng (bao gồm các 

thuốc điều trị COVID-19) và đảm bảo cung ứng đủ thuốc, an toàn, chất lượng, 

hiệu quả cho người bệnh và nhân dân; Văn phòng HĐND-UBND thành phố 

triển khai các nội dung sau:  

 - Thực hiện các quy định hiện hành về kinh doanh, lưu thông phân phối, 

sử dụng thuốc. 

 - Chỉ thực hiện hoạt động kinh doanh theo đúng phạm vi đã được cấp 

phép. Chỉ kinh doanh, phân phối, sử dụng các thuốc đã được Bộ Y tế cấp phép 

lưu hành và được cung cấp từ các cơ sở kinh doanh dược có giấy chứng nhận đủ 

điều kiện kinh doanh dược. Nghiêm cấm hành vi kinh doanh thuốc giả, thuốc  

không rõ nguồn gốc, thuốc nhập lậu.  

- Triển khai, duy trì việc đáp ứng các tiêu chuẩn Thực hành tốt trong toàn 

bộ hoạt động kinh doanh, bảo quản và sử dụng theo đúng quy định. Thực hiện 

hệ thống quản lý để đảm bảo xác định được nguồn gốc lô thuốc, xác định được 

cơ sở sản xuất, cơ sở nhập khẩu, cơ sở  kinh doanh, sử dụng trong chuỗi cung 

ứng thuốc. 

 - Chỉ kinh doanh, phân phối, sử dụng các thuốc đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực 

hiện các nội dung trên./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- Sở Y tế (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 
 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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