
UBND HUYỆN CHIÊM HÓA        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    PHÒNG Y TẾ      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

     Số:72 /PYT           Chiêm Hóa, ngày 08 tháng 10 năm 2019 
V/v đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc 

   không đạt chất lượng 

 

        Kính gửi:  -  Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn; 

                                             -  Trung tâm Y tế huyện; 

       -  Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

       -  Các cơ sở kinh doanh Dược, Mỹ Phẩm 
 

    Căn cứ Công văn số: 1358/SYT- NVYD ngày 04/10/2019 của Sở Y tế về 

việc đình chỉ lưu hành và thu hồi thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

    Phòng Y tế thông báo: 

   Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn địa bàn huyện lô thuốc sau: 

        Viên nén bao phim Desratel (Desloratadin 5mg), SĐK: VD-28452-17, Số 

lô: 190157, HD: 19/02/2022 do Công ty cổ phần dược phẩm Đạt Vi Phú sản xuất. 

 Lý do thu hồi: Lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Định 

lượng (vi phạm mức độ 2). 

   Phòng Y tế huyện đề nghị UBND các xã thị trấn, Trung tâm Y tế huyện chỉ 

đạo Trạm Y tế, các xã thị trấn các chủ nhà thuốc tư nhân, chủ quầy thuốc, các cơ sở 

kinh doanh thuốc và mỹ phẩm ngừng kinh doanh, sử dụng và kiểm tra thu hồi lô 

thuốc vi phạm trên (nếu có) sau khi thu hồi tổng hợp và báo cáo về Phòng Y tế 

trước ngày 20/10/2019.  

  Yêu cầu các cơ sở nghiêm túc thực hiện./.        

 

Nơi nhận:                TRƯỞNG PHÒNG 
- UBND huyện   (Báo cáo) 

- Sở Y tế  

- Như kính gửi (PH,thực hiện)             

- Lưu: văn thư               
          

             

              Phạm Đức Huấn 
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