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Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
Trong thời gian qua, Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền tiếp nhận nhiều phản
ánh của các cơ quan truyền thông, báo chí về các trường hợp có dấu hiệu vi phạm
pháp luật liên quan đến hành nghề khám bệnh, chữa bệnh y học cổ truyền, kinh
doanh dược cổ truyền và quảng cáo sai sự thật về khám chữa bệnh y học cổ truyền
trên nền tảng youtube, facebook tại các địa phương (đặc biệt là loạt bài phóng sự
điều tra về Lương y Nguyễn Thị Nghê trên tạp chí điện tử tri thức trực tuyến
zingnews.vn)
Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền (Bộ Y tế) đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương (sau đây gọi tắt là các Sở Y tế) tăng cường công tác
kiểm tra, thanh tra về hoạt động hành nghề y, dược cổ truyền, hoạt động quảng
cáo về khám chữa bệnh, quảng cáo thuốc y học cổ truyền tại địa phương. Trong
trường hợp phát hiện sai phạm, cần có biện pháp xử lý triệt để, nghiêm khắc theo
quy định pháp luật.
Trên đây là ý kiến của Cục Quản lý Y, Dược cổ truyền gửi tới các Sở Y tế
để triển khai thực hiện, đảm bảo tăng cường công tác quản lý nhà nước lĩnh vực
y, dược cổ truyền.
Xin trân trọng cảm ơn./.
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