
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:           /SYT- NVD
V/v Thông báo thu hồi thuốc 

không đạt TCCL

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hải Dương, ngày        tháng 4 năm 2022

 

             Kính gửi: 
     - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
     - Các đơn vị Y tế trong ngành; 
     - Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trong tỉnh.

Căn cứ Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dược hiện hành; 

Căn cứ Công văn số 2984/QLD-CL ngày 19/4/2022 của Cục Quản lý 
Dược về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2 (sau đây gọi tắt 
là Công văn số 2984/QLD-CL) (gửi kèm):

Thông tin về thuốc bị đình chỉ lưu hành, thu hồi như sau:

TT
Số, ngày ban 
hành văn bản 

của BYT
Tên thuốc

Hoạt chất, 
nồng độ, hàm 

lượng

Số đăng ký 
lưu hành

Số lô, ngày 
sản xuất, 
hạn dùng

Tên cơ sở sản xuất, 
tên cơ sở nhập khẩu Lý do bị thu hồi

1

Công văn số 
2984/QLD-CL 

ngày 
19/4/2022

Viên nén 
Navacarzol

 Carbimazole 
5mg VN-17813-14

- Số lô: 
210175/2

- NSX: 
05/2021

- HD: 
05/2024

Công ty Industrial 
Farmaceutica Nova 
Argentia S.p.A (Italy) 
sản xuất, Công ty cổ 
phần dược phẩm Thiên 
Thảo nhập khẩu

 - Thuốc không 
đạt  TCCL về chỉ 
tiêu: Độ dày, Độ 
cứng, Tạp chất 
liên quan, Định 

lượng

- Vi phạm mức độ 
2

 Sở Y tế yêu cầu các đơn vị  thực hiện những nội dung sau:

1. Phòng Y tế các huyện/thị xã/thành phố:

- Tổ chức thông báo nội dung Công văn số 2984/QLD-CL của Cục Quản 
lý Dược tới tất cả các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn 
quản lý (TTYT, phòng khám tư nhân, các đơn vị có sử dụng thuốc, cơ sở bán 
buôn, bán lẻ thuốc…).

- Tổ chức kiểm tra, giám sát tới các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh và cơ sở 
sử dụng thuốc thuộc đơn vị quản lý. Nếu phát hiện có lô thuốc tại Công văn số 
2984/QLD-CL phải tổ chức đình chỉ lưu hành, thu hồi, xử lý và gửi ngay 
báo cáo theo quy định về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược & QLHNYTTN) 
bằng văn bản.



2. Các đơn vị Y tế và cơ sở kinh doanh thuốc trong tỉnh:

- Thông báo, phổ biến ngay nội dung Công văn số 2984/QLD-CL của 
Cục Quản lý Dược tới tất cả các cơ sở y tế trực thuộc/chịu sự quản lý (các khoa, 
phòng; các phòng khám khu vực; các Trạm Y tế xã; các cơ sở bán lẻ thuốc…) và 
cán bộ, nhân viên trong đơn vị.

- Tổ chức rà soát toàn bộ danh mục thuốc hiện đang sử dụng, kinh doanh 
tại đơn vị, tại các đơn vị trực thuộc, nếu phát hiện có lô thuốc tại Công văn số 
2984/QLD-CL phải đình chỉ lưu hành, tổ chức thu hồi, xử lý theo quy định 
và gửi ngay báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược &QLHNYTTN) 
bằng văn bản. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:

- Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược & QLHNYTTN thông báo trên 
Cổng thông tin điện tử của Sở Y tế Hải Dương về nội dung Công văn số 
2984/QLD-CL của Cục Quản lý Dược nêu trên.

- Phối hợp với các cơ quan Truyền thông đại chúng trong tỉnh thường 
xuyên tuyên truyền rộng rãi cho nhân dân biết và không kinh doanh, sử dụng lô 
thuốc không được phép lưu hành và bị thu hồi tại Công văn số 2984/QLD-CL.

4. Trung tâm Kiểm nghiệm Thuốc – MP – TP tỉnh:

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, lấy mẫu kiểm tra chất 
lượng có trách nhiệm giám sát việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc không đạt 
TCCL theo Công văn số 2984/QLD-CL. Báo cáo về Sở Y tế để xử lý kịp thời 
nếu phát hiện có các thuốc không đạt TCCL lưu hành trên thị trường.

5. Thanh tra Sở phối hợp với Phòng Nghiệp vụ Dược & QLHNYTTN,  
Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc – MP - TP và các đơn vị có liên quan tổ chức 
kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc lưu hành trên thị trường, việc thu hồi, xử lý 
lô thuốc bị đình chỉ lưu hành, tổng hợp báo cáo kết quả thu hồi, xử lý về Bộ Y tế 
và Sở Y tế theo quy định./.

Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Thanh tra Sở, các Phòng chức năng Sở;
- Trung tâm KN thuốc-MP-TP tỉnh;
- Trung tâm CDC (Khoa truyền thông);
- Báo Hải Dương;
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (3).                                              Phạm Hữu Thanh
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