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TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:              /TB-SYT Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 3 năm 2018 

 

 

THÔNG BÁO 

Về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
 

 

Sở Y tế nhận được công văn số 4764/QLD-CL ngày 20/3/2018 của Cục 

Quản lý Dược về việc đình chỉ lưu hành thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng.  

Nhằm đảm bảo việc sử dụng thuốc an toàn, hiệu quả, Sở Y tế thông báo đình 

chỉ lưu hành trên toàn tỉnh thuốc sau: 

Thuốc viên nén Misoprostol (Misoprostol 200mcg), SĐK: VD-20509-14, số 

lô: 0207, HD: 20/03/20 do Công ty cổ phần sinh học dược phẩm Ba Đình sản 

xuất. 

Sở Y tế đề nghị các Phòng Y tế huyện, thành phố và các công ty kinh doanh 

thuốc phổ biến nội dung thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc 

thuộc địa bàn, phạm vi quản lý; kiểm tra, giám sát việc thu hồi, trả về nhà phân 

phối thuốc bị thu hồi (nếu có); xử lý các cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành. 

Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) biết để được hướng dẫn xử lý kịp 

thời./. 

Công văn số 4764/QLD-CL ngày 20/3/2018 của Cục Quản lý Dược đã được 

đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.baria-

vungtau.gov.vn. 

 
Nơi nhận: 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- VP (BP CNTT); 

- Các cơ sở KCB trực thuộc; 

- TTKNDP-MP/T4G; 

- PYT huyện/thành phố; 

- Các DN kinh doanh thuốc; 

- Ban BVSKCB Tỉnh ủy; 

- TTYT Vietsovpetro;                  

- Các PKĐK; 

- TT ĐD TB&NCC Long Đất; 

- TTXH/TTGD LĐXH; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 
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