
 

 
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:           /VP TP. Lạng Sơn, ngày 21 tháng 7 năm 2022 
V/v thông báo thu hồi Giấy đăng ký 

lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc, 

thuốc vi phạm mức độ 2 

 

 

    Kính gửi: Các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập. 

  

 Thực hiện Công văn số 1634/SYT-NVYD ngày 13/7/2022 của Sở Y tế về 

việc thông báo thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc và Công 

văn số 1693/SYT-NVYD ngày 20/7/2022 của Sở Y tế về việc thông báo thu hồi 

thuốc vi phạm mức độ 2, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo đến các 

cơ sở như sau: 

 1. Thông báo thu hồi thuốc trên phạm vi toàn thành phố: 

1.1. Thuốc Zinnat Suspension, số GĐKLH: VN-20513-17; Công ty 

GlaxoSmithKline Pte., Ltd., địa chỉ: 23 Rochester Park, Singapore 139234, 

Singapore đăng ký; Nhà sản xuất: Glaxo Operations UK Limited, địa chỉ: 

Harmire Road, Barnard Castle, County Durham, DL12 8DT, United Kingdom. 

* Lý do thu hồi : Thuốc có 02 lô thuốc bị thu hồi do vi phạm chất lượng 

mức độ 2. 

1.2. Siro Nutrohadi F, Số GĐKLH: VD-18684-13, Số lô: 030221; NSX: 

240221; HD: 230224 do Công ty Cổ phần Dược Hà Tĩnh sản xuất. 

* Lý do thu hồi: Mẫu thuốc được kiểm nghiệm không đạt  tiêu chuẩn chất 

lượng về chỉ tiêu Định lượng Riboflavin, Thiamin Hydoclorid, Tocopherol 

acetat. Thuốc được xác định là vi phạm mức độ 2. 

1.3. Thuốc viên nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 500mg), Số 

GĐKLH: VN2-305-14, do Công ty Hetero Labs Limited (Ấn Độ) sản xuất, 

Công ty TNHH phân phối Liên hợp Đông Dương nhập khẩu: Số lô 

CAH221625B và Số lô CAH221626B. 

* Lý do thu hồi: Công  ty  TNHH  phân  phối  Liên  hợp Đông Dương 

nhập  khẩu nhưng không có giấy  phép  nhập  khẩu do  Cục  Quản  lý Dược cấp 

theo quy định đối với thuốc kiểm soát đặc biệt. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự 

kiểm tra, rà soát thu hồi các thuốc nêu trên. Báo cáo kết quả xử lý đối với các 

thuốc (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước ngày 24/7/2022. 

Nếu vi phạm, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.  
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Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ sở liên hệ với Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố (Bộ phận y tế, ĐT: 0823.209.969), địa chỉ: số 

02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, TP. Lạng Sơn để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;    

- Sở Y tế (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- CPVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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