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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /BYT-YDCT 
V/v đẩy mạnh việc triển khai áp dụng 

“Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược 

cổ truyền để phòng, chống dịch 

COVID-19” 

Hà Nội, ngày      tháng      năm 2021 

                                                            

Kính gửi: Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo số 226/TB-

VPCP ngày 30/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc "Kết hợp Đông y và Tây 

y, áp dụng các phương pháp cổ truyền với hiện đại trong phòng, chống dịch 

COVID-19". Ngày 25/9/2021, Bộ Y tế đã ban hành Quyết định số 4539/QĐ-BYT 

về việc "Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch 

COVID-19"; ngày 04/10/2021, Bộ Y tế (Cục Quản lý Y Dược cổ truyền) đã tổ chức 

tập huấn "Hướng dẫn tạm thời sử dụng y dược cổ truyền để phòng, chống dịch 

COVID-19" cho các địa phương, đơn vị để triển khai thực hiện. 

Để tiếp tục đẩy mạnh việc ứng dụng y dược cổ truyền trong phòng, chống 

dịch COVID-19 theo tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế đề nghị 

Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương triển khai một số nhiệm vụ sau: 

(1) Xây dựng kế hoạch nhằm đẩy mạnh việc ứng dụng y dược cổ truyền để 

phòng, chống dịch COVID-19 tại địa phương, đơn vị;  

(2) Tổ chức tập huấn chuyên môn cho nhân viên y tế của địa phương theo 

hướng dẫn tại Quyết định số 4539/QĐ-BYT nhằm triển khai áp dụng có hiệu quả 

hơn nữa việc ứng dụng y dược cổ truyền phòng, chống dịch COVID-19; 

(3) Chỉ đạo các đơn vị nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá tính hiệu quả của các 

phương pháp, bài thuốc y dược cổ truyền, trên cơ sở đó đề xuất với Bộ Y tế tiếp tục 

cập nhật bổ sung hướng dẫn phù hợp tình hình thực tiễn. 

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có vướng mắc hoặc có các tổng kết, 

đánh giá, tư liệu nghiên cứu mới của các phương pháp, bài thuốc y dược cổ truyền 

có hiệu quả trong phòng, chống dịch COVID-19 xin gửi về Cục Quản lý Y, Dược cổ 

truyền 138A Giảng Võ- Ba Đình- Hà Nội để Cục tổng hợp báo cáo Lãnh đạo Bộ và 

Thủ tướng Chính phủ. 

Trân trọng cảm ơn. 
 

Nừi nhận:  

- Như trên; 

- Thủ tướng Chính phủ (để b/cáo); 

- Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long (để b/cáo); 

- UBND các tỉnh, TP (để phối hợp chỉ đạo); 

- Các Thứ trưởng (để biết); 

- Lưu: VT, YDCT. 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 
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