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Số: 15003 /QLD-CL
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BỘ Y TẾ

Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2021
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V/v tăng cường kiểm tra, giám sát
chất lượng thuốc
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- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Viện Kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện kiểm nghiệm thuốc
Tp. Hồ Chí Minh;
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Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 và ứng phó linh hoạt
trong điều trị bệnh nhân nhiễm Covid-19, Bộ Y tế đang tiếp tục xem xét, phê duyệt
các thuốc và phác đồ điều trị nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu phòng, chống dịch
Covid-19 cho nhân dân. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đồng thời đảm bảo
việc cung ứng đủ thuốc chất lượng, an toàn, hiệu quả phục vụ cho hoạt động khám
chữa bệnh, Cục Quản lý Dược đề nghị:
1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chỉ đạo các đơn
vị trên địa bàn triển khai thực hiện các nội dung tại công văn số 9374/QLD-CL ngày
13/8/2021 của Cục Quản lý Dược về việc tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng
thuốc trên thị trường trong giai đoạn dịch Covid-19, chú trọng chỉ đạo Trung tâm
kiểm nghiệm, thanh tra Sở Y tế tăng cường hoạt động kiểm tra hậu mại, lấy mẫu,
kiểm tra giám sát chất lượng thuốc sử dụng điều trị cho bệnh nhân Covid-19 tại các
cơ sở sản xuất, phân phối và cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn.
2. Viện kiểm nghiệm thuốc Trung ương, Viện kiểm nghiệm thuốc Tp. Hồ Chí
Minh xây dựng kế hoạch, 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
kháng virut trong điều trị Covid-19 bao gồm các thuốc chứa hoạt chất Molnupiravir,
Favipiravir, Remdesivir,... sử dụng trong các chương trình nghiên cứu, thử thuốc
trên lâm sàng trong điều trị Covid-19 theo các phác đồ của Bộ Y tế phê duyệt.
3. Thông báo về Cục Quản lý Dược về kết quả lấy mẫu kiểm tra chất lượng
của các thuốc nêu trên để kịp thời xử lý.
Cục Quản lý Dược thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.
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