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Viện Kiểm Nghiệm Thuốc TP.
HCM được nâng cấp và đổi tên theo
Quyết định số 621/QĐ-TTg ngày
18/4//2006 của Thủ tướng chính
phủ (tiền thân là Phân Viện Kiểm
Nghiệm – Bộ Y Tế).

Chức năng, nhiệm vụ: Nghiên cứu khoa học, chỉ đạo
tuyến, đào tạo cán bộ chuyên ngành kiểm nghiệm, giám sát
chất lượng thuốc, mỹ phẩm, làm trọng tài khi có tranh chấp,
khiếu nại về chất lượng thuốc trên địa bàn phụ trách (các
tỉnh, thành phía Nam từ Đà Nẵng trở vào); Đánh giá tương
đương sinh học và sinh khả dụng của thuốc; Thực hiện các
dịch vụ Đào tạo, hướng dẫn kỹ thuật;Nghiên cứu Khoa học;
Kiểm nghiệm chất lượng Thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm
chức năng theo yêu cầu; Thiết lập và phân phối các loại
chất chuẩn, chất đối chiếu hóa học, sinh học và dược liệu,
các loại dung dịch chuẩn độ ở cấp chuẩn phòng thí nghiệm;
Hiệu chuẩn thiết bị phân tích kiểm nghiệm.
Năng lực:
• Viện có nhiều Cán bộ chuyên ngành Dược, Hóa, Sinh đã
được đào tạo sau đại học trong và ngoài nước.
• Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO/IEC
17025: 2005.
• Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc (GLP) từ năm
2002.
• Trang thiết bị phân tích: HPLC (detector UV-Vis, diod aray, huỳnh quang, điện hóa, chỉ số khúc
xạ); GC (detector FID, ECD); FTOR; AAS; CE; LC/MS-MS, DSC, GC/MS...
Thành tích:
• Huân chương lao động hạng I (2008);
• Cờ thi đua của chính phủ (2004,2006);
• Cờ thi đua của Bộ y tế (2002,2003,2008);
• Bằng khen của Bộ trưởng Bộ y tế
(2005,2006,2009,2010,2011).

