
UBND TỈNH BÌNH THUẬN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1500/SYT-NV                                                        
V/v tăng cường quản lý các 

phương pháp phòng, chống dịch 

bệnh do COVID-19 bằng thuốc và 

các phương pháp YHCT  
 

  Bình Thuận, ngày  04 tháng 5 năm 2020 

                                                Kính gửi:  

                                                                - Thanh tra Sở Y tế; 

                                           - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Y Dược cổ truyền tại Công văn số 

271/YDCT- QLY ngày 22/04/2020 về việc tăng cường quản lý các phương pháp  

phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 bằng thuốc và các phương pháp YHCT, 

Sở Y tế đề nghị như sau:  

1. Các cơ sở có khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền nghiêm túc thực 

hiện các hướng dẫn của Bộ Y tế tại Công văn số 1306/BYT-YDCT ngày 

17/03/2020 về việc tăng cường phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

SARS-Cov-2 bằng thuốc và các phương pháp YHCT.  

  2. Thanh tra Sở Y tế:  

- Tăng cường kiểm tra thực hiện quy chế chuyên môn trong khám bệnh, 

chữa bệnh của các cơ sở khám bệnh y học cổ truyền (chú trọng kiểm tra nội 

dung quảng cáo về khám chữa bệnh bằng thuốc cổ truyền, các phương pháp y 

học cổ truyền điều trị bệnh do COVID-19 tại các phòng chẩn trị y học cổ 

truyền), thực hiện các quy định pháp luật trong các cơ sở sản xuất kinh doanh 

dược liệu, thuốc cổ truyền, thuốc dược liệu trên địa bàn tỉnh.  

- Tăng cường kiểm tra nguồn gốc, xuất xứ, chất lượng, giá dược liệu, 

thuốc cổ truyền sử dụng tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền và 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh dược liệu, thuốc cổ truyền cung ứng cho các cơ 

sở khám bệnh, chữa bệnh. 

- Xử lý nghiêm theo quy định các tổ chức cá nhân lợi dụng dịch bệnh vi 

phạm: các quy chế chuyên môn về khám chữa bệnh; quảng cáo không đúng nội 

dung được cấp có thẩm quyền phê duyệt; kinh doanh, sử dụng dược liệu, thuốc 

cổ truyền, thuốc dược liệu không có nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo, chất 

lượng kém và đầu cơ tăng giá,…   

(Đính kèm Công văn số 1306/BYT-YDCT ngày 17/3/2020 của Bộ Y tế). 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                 

- Giám đốc (báo cáo); 

- Các P.Giám đốc (để biết); 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NV, Phong.         
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