
 
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 3 năm 2023 
V/v niêm phong thuốc 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
 

 

 

 

 

 

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

  

Thực hiện Công văn số 527/SYT-NVYD ngày 15/03/2023 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về niêm phong thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng; Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố thông báo như sau:   

Tại Văn bản số 23/BC-KN ngày 13/3/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm 

thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm V/v mẫu không đạt chất lượng. Theo đó, kết quả 

kiểm nghiệm đối với 01 mẫu thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng tại Quầy 

thuốc Sen Việt (địa chỉ: số 12, Tổ 1, Khối 7, thị trấn Cao Lộc, huyện Cao Lộc), 

cụ thể: Viên nén TETRACYCLIN TW3 (Tetracyclin HCl 250mg); số lô, ngày 

sản xuất: 0320 080422; hạn dùng: 080425; số đăng ký: VD-28109-17; cơ sở sản 

xuất: Công ty cổ  phần Dược phẩm Trung ương 3. Mẫu thuốc được kiểm 

nghiệm không đạt yêu cầu chất lượng về chỉ tiêu “Định tính, Độ hòa tan, Định 

lượng” đã kiểm tra theo tiêu chuẩn DĐVN V. Theo phiếu Kiểm nghiệm số 

0135/ML ngày 13/3/2023 của Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm (phiếu kiểm nghiệm Viên nén TETRACYCLIN TW3 được gửi kèm theo). 

 Để đảm bảo chất lượng thuốc trên địa bàn thành phố, Văn phòng HĐND-

UBND thành phố yêu cầu các cơ sở khẩn trương kiểm tra, rà soát thuốc Viên 

nén TETRACYCLIN TW3 (Tetracyclin HCl 250mg); số lô, ngày sản xuất: 0320 

080422; hạn dùng: 080425; số đăng ký: VD-28109-17; cơ sở sản xuất: Công ty 

cổ  phần Dược phẩm Trung ương 3. Nếu phát hiện thuốc không đạt chất lượng 

nêu trên, các cơ sở phối hợp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định. 

Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo để các cơ sở biết, thực hiện./. 

  

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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