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

  

 Thực hiện Công văn số 2888/SYT-NVYD ngày 02/12/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc thông báo thu hồi thuốc, Văn phòng HĐND-UBND thành 

phố thông báo đến các cơ sở như sau: 

1. Thu hồi trên phạm vi toàn thành phố đối với các lô thuốc 

a) Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, thuốc bột pha tiêm Greaxim: 

- Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g {Cefotaxim (dưới dạng Cefotaxim 

sodium) 2g}, Số GĐKLH: VD-33386-19: 

+ Số lô: 060822, HD: 11/08/2024; 

+ Số lô: 070822, HD: 14/08/2024; 

+ Số lô: 080822, HD: 15/08/2024. 

- Thuốc bột pha tiêm Greaxim {Cefotaxim (dưới dạng cefotaxim natri) 

1g}, Số GĐKLH: VD-18235-13: 

+ Số lô: 110822, HD: 08/08/2024; 

+ Số lô: 120822, HD: 09/08/2024; 

+ Số lô: 130822, HD: 10/08/2024. 

* Lý do thu hồi: các lô thuốc do Công ty cổ phần dược phẩm Am Vi sản 

xuất; các lô thuốc trên đã được Công  ty cổ phần Am Vi xuất xưởng, đưa ra lưu 

hành trước khi có kết quả kiểm tra chất lượng nguyên liệu và kết quả kiểm tra 

chất lượng thành phẩm, vi phạm quy định tại điểm e, Khoản 1, Điều 62 Luật 

Dược số 105/2016/QH13 ngày 06/4/2016. 

b) Thuốc Navacarzol, số đăng ký VN-17813-14 (được cấp giấy đăng ký 

lưu hành thuốc tại Quyết định số 294/QÐ-QLD  ngày  12/6/2014  của Cục Quản 

lý Dược): 

- Cơ sở đăng ký: Công  ty  TNHH  Sản  xuất Dược  phẩm  Medlac  

Pharma  Italy; địa chỉ: Khu công nghiệp Công nghệ cao I, Khu công nghệ Cao 

Hòa Lạc, km 29, Đại lộ Thăng Long, xã Hạ Bằng, huyện Thạch Thất, thành phố 

Hà Nội, Việt Nam.  
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- Cơ sở sản xuất: Industria Farmaceutica Nova Argentia S.p.A.; địa chỉ: 

Via G. Pascoli, 1, 20064 Gorgonzola (MI), Italy. 

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

mức độ 2 theo các công văn số 11444/QLD-CL ngày 24/7/2020, công văn số 

2984/QLD-CL ngày 19/4/2022 của Cục Quản lý Dược. Ngày 24/11/2022, Cục 

Quản lý Dược đã ban hành Quyết định số 755/QĐ-QLD về việc thu hồi Giấy 

đăng ký lưu hành thuốc, nguyên liệu làm thuốc tại Việt Nam. 

2. Văn phòng HĐND-UBND 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 thuốc (nếu có) 

về Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước ngày 14/12/2022. Nếu vi phạm, 

xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.  

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: 02053.872.440), 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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