
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 244/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 24 tháng 10 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 1722/SYT-NVD ngày 23/10/2019 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 nang 

mềm Halaxamus (Acetylcystein 200 mg), SĐK: VD-25911-16, Số lô: 6880119; 

NSX: 11/6/2019; HD: 11/6/2022do Chi nhánh Công ty cổ phần dược phẩm Phong 

Phú - Nhà máy sản xuất dược phẩm Usarichpharm sản xuất. 

Lý do thu hồi: Không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng. 

2. Tạm dừng phân phối, sử dụng trên phạm vi toàn huyện mặt hàng thuốc  

Viên nén LIV-Z Tablets (Levocetirizine dihydrochloride 5mg) do Công ty Maxtar 

Bio-Genics – India sản xuất, chờ ý kiến chỉ đạo tiếp theo của Cục Quản lý Dược, 

Bộ Y tế. 

3. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn huyện lô sản phẩm Kem 

dưỡng trắng da 3 tác dụng sữa non ngọc trai, Số lô: 030119; NSX: 03.01.19; HD: 3 

năm kể từ ngày sản xuất; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

002093/15/CBMP-HCM do Công ty TNHH TM-SX-XNK mỹ phẩm Thịnh Phát 

(Địa chỉ: 2C7/8 Mễ Cốc, P.15, Q.8, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất và chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng quy định về chỉ tiêu khối lượng trung 

bình và độ đồng đều khối lượng. 

4. 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 03/11/2019. 

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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