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Số: 206/VP 
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc 

và mỹ phẩm không đạt chất lượng 

  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 09 tháng 9 năm 2019 

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 1429/SYT-NVD ngày 09/9/2019 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc và mỹ phẩm không đạt chất 

lượng. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn huyện thuốc viên nén 

SEBEMIN (Betamethasone 0,25mg và d-Chlorpheniramin maleat 2mg), số đăng 

ký: VN-14320-11, số lô: SDM1711, ngày sản xuất: 24/10/2017, hạn dùng: 

23/10/2020, do Công ty Crown Pharm. Co Ltd (Korea) sản xuất, Công ty cổ phần 

Dược liệu Trung ương 2 (PHYTOPHARMA) nhập khẩu.  

Lý do thu hồi: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu hàm 

lượngBetamethasone. 

2. Đình chỉ lưu hành trên phạm vi toàn huyện lô sản phẩm Kem thoa mặt 

Vitamin E - nhãn hàng Naco, số lô: 01K, ngày sản xuất:01/9/2018, hạn dùng: 

01/9/2023, số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 00527/18/CBMP-HCM, 

do công ty TNHH sản xuất Mỹ phẩm và Dịch vụ thương mại Ngọc Anh sản xuất. 

Lý do thu hồi: Mẫu thử không có thành phần Vitamin E không thống nhất 

với thành phần công thức sản phẩm đã công bố tại phiếu công bố. 

3. Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, thu hồi và xử lý thuốc và mỹ phẩm 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 23/9/2019. 

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan thông báo để các đơn vị biết 

và thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                                            
 - Như trên;   

 - Sở Y tế (B/c); 
 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                 

 - Lưu: VT. 
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