
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 183/VP 

V/v đình chỉ lưu hành thuốc không 

đạt tiêu chuẩn chất lượng; tăng cường 

công tác thông tin về thuốc, mỹ phẩm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 02 tháng 10 năm 2018 

Kính gửi:  

                     - UBND các xã, thị trấn; 

                     - Các cơ sở kinh doanh Dược phẩm trên địa bàn.  

Căn cứ các văn bản pháp quy về Dược, Mỹ phẩm hiện hành;  

Thực hiện Công văn số 1517/SYT-NVD ngày 28/9/2018 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; tăng 

cường công tác thông tin về thuốc, mỹ phẩm. Văn phòng HĐND và UBND huyện 

thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh lô sản phẩm Thuốc 

tiêm Koreamin SĐK: VN-14104-11, lô sản xuất: 160378, NSX: 19/09/2016, hạn 

dùng: 18/09/2019 do Công ty Yuyu INC., Korea sản xuất, Công ty cổ phần dược 

phẩm Vĩnh Phúc nhập khẩu. Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm trên 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng Gingko Flavon Glycosid 

toàn phần, Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện không tiến hành lấy mẫu bổ sung 

thuốc nêu trên để kiểm tra chất lượng. 

Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, thu hồi và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy 

định. UBND các xã, thị trấn thông báo, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn, xử lý các 

đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thu hồi, xử lý (nếu có) về 

Văn phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 08/10/2018.  

2. Trong thời gian gần đây, qua công tác thanh tra, kiểm tra, cơ quan chức 

năng nhận thấy một số cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, kinh doanh mỹ phẩm 

chưa cập nhật kịp thời thông tin về thuốc và mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành, hay 

một số văn bản, thông tin liên quan tới lĩnh vực quản lý thuốc, mỹ phẩm do cơ 

quan cấp trên triển khai. Để đảm bảo hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

trong lĩnh vực ngành được giao, Văn phòng HĐND và UBND huyện yêu cầu 

UBND các xã, thị trấn tăng cường triển khai công tác phổ biến các văn bản, thông 

tin về thuốc và mỹ phẩm do cơ quan cấp trên triển khai; tăng cường kiểm tra việc 

thực hiện các quy chế chuyên môn, quy định của pháp luật liên quan tới lĩnh vực 

hoạt động của các cơ sở thuộc thẩm quyền và phạm vi quản lý. 

Văn Phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 
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- Sở Y tế (B/c); 
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- Lưu: VT. 
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