
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     tháng 12 năm 2022 

V/v thu hồi số lưu hành  

trang thiết bị y tế 
 

 

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

  

 Thực hiện Công văn số 2959/SYT-KHTC ngày 12/12/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi số lưu hành trang thiết bị y tế; Văn phòng HĐND-

UBND thành phố thông báo đến các cơ sở như sau: 

1. Thu hồi số lưu hành trang thiết bị y tế 2100566ĐKLH/BYT-TB-CT 

(Bộ Y tế cấp ngày 31/12/2021) cụ thể như sau: 

- Chủ sở hữu số lưu hành: Công ty TNHH B.Braun Việt Nam, Cụm Công 

nghiệp Thanh Oai, xã Bích Hòa, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội. 

- Tên, địa chỉ chủ sở hữu trang thiết bị y tế: B. Braun Melsungen AG, 

CarlBraun-Straβe 1, 34212  Melsungen, Germany. 

- Tên, địa chỉ của cơ sở sản xuất: B. Braun Melsungen AG, Pfieffewiesen, 

34212  Melsungen, Germany. 

- Tên trang thiết bị y tế: Bộ Clip mạch máu Titan sử dụng bình CO2. 

Lý do thu hồi: Chủ sở hữu số lưu hành tự nguyện thu hồi số lưu hành theo 

quy định tại khoản 13, Điều 38, Nghị định số 98/2021/NĐ-CP. 

2. Văn phòng HĐND-UBND yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự kiểm tra, 

rà soát thu hồi thuốc nêu trên. 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: 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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