
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:                /SYT-NV 

V/v thu hồi giấy đăng ký  

lưu hành thuốc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 6 năm 2020 

 
 

Kính gửi:  
 

 

 

- Các cơ sở khám chữa, bệnh trực thuộc; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Các Doanh nghiệp kinh doanh thuốc; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc. 

(gửi qua hệ thống https://duocquocgia.com.vn) 

 

 

Sở Y tế nhận được Quyết định số 275/QĐ-QLD ngày 16/6/2020 của Cục 

Quản lý Dược về việc thu hồi giấy đăng ký lưu hành thuốc, đình chỉ lưu hành, thu 

hồi thuốc; ngừng nhận hồ sơ cấp, gia hạn giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu 

làm thuốc. Lý do: Trong thời hạn 60 tháng, thuốc có 02 lô bị thu hồi bắt buộc do vi 

phạm chất lượng mức độ 2 theo quy định của pháp luật. 

Sở Y tế thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành trên toàn tỉnh và thu hồi toàn bộ toàn bộ các mặt hàng 

thuốc sau: 

STT Tên thuốc Hoạt chất Nhà sản xuất 

Số giấy đăng 

ký lưu hành 

thuốc 

1 SEBEMIN 

Bethamethason 0.25mg 

và d- Chlopheniramin 

maleat 2mg 

Công ty Crown 

Pharm. Co., Ltd sản 

xuất;  Công ty 

Pharmix Corporation 

đứng tên đăng ký 

VN-14320-11 

2 
Young Il 

Captopril 
Captopril 25mg 

Công ty Young Il 

Pharm Co., Ltd sản 

xuất; Công ty TNHH 

Dược phẩm Nam Hân 

đứng tên đăng ký 

VN-20970-18 

2.  Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố, các Doanh nghiệp kinh doanh 

thuốc 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 sản phẩm bị thu hồi 

(nếu có); xử lý các cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành. 



2 
 

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) để được hướng dẫn. 

Quyết định số 275/QĐ-QLD ngày 16/6/2020 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: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- Các phòng chuyên môn SYT; 

- BP CNTT (đăng website SYT); 

- TTKNDP-MP, T4G; 

- BVĐK Vạn Phước;               

- TTYT Vietsovpetro;    

- Các PKĐK; 

- TT ĐD TB&NCC Long Đất; 

- TTXH, TTGD LĐXH; 

- Lưu: VT, NV. 

                       

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 

 










		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T10:06:04+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T10:06:05+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2020-06-22T15:29:50+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Phạm Minh An<anpm@soyte.baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Trung tâm CNTT và Truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu - Phone: 0254.3563658 - Fax:  0254.3563657 - Email: sotttt@baria-vungtau.gov.vn
	2020-06-23T10:06:06+0700
	UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU
	Sở Y tế tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu<soyte@baria-vungtau.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




