
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:            /SYT-NVYD 

V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày        tháng 6  năm 2020 

 

   Kính gửi:    

- Các đơn vị trực thuộc; 

     - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

    - Các Công ty kinh doanh dược phẩm. 

 

Căn cứ Quyết định số 275/QĐ-QLD ngày 16/6/2020 của Cục Quản lý 

Dược Quyết định về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu 

hành, thu hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc. 

Sở Y tế thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn địa bàn tỉnhtoàn bộ các mặt hàng 

thuốc trong Danh mục các thuốc bị thu hồi giấy đăng kí lưu hành sau: 

STT Tên thuốc Hoạt chất Dạng 

bào 

chế 

Số 

đăng 

ký lưu 

hành 

thuốc 

Công ty 

đăng kí 

Công ty 

sản xuất 

1 SEBEMIN Bethamethason 

0.25mg và d-

Chopheniramin 

maleat 2mg 

Viên 

nén 

VN-

14320-

11 

Pharmix 

Corporation 

Crown 

Pharm.Co., 

Ltd. 

2 Yong II 

Captopril 

Captopril 

25mg 

Viên 

nén 

VN-

20970-

18 

Công ty 

TNHH 

Dược phẩm 

Nam Hân 

Yong II 

Phar Co., 

Ltd. 

Lý do: Các thuốc trên vi phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của 

pháp luật. 

2. Các cơ sở kinh doanh, khám bệnh, chữa bệnh dừng sử dụng, buôn bán 

các thuốc vi phạm nêu trên (nếu có); Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách 

nhiệm thông báo nội dung trên tới các Công ty kinh doanh dược phẩm, các Nhà 

thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn quản lý biết để tự kiểm tra, thu hồi. Tổng hợp, 

báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 11/7/2020. 



 3. Các phòng: Nghiệp vụ Y, Dược, Thanh tra của Sở Y tế và Phòng Y tế 

các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị việc thực hiện 

thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (chỉ đạo); 

- Thanh tra Sở Y tế;  

- TTKN thuốc, MP, TP;   

- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Yên 

 

Phối hợp 
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