
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN BẢO LÂM 

 

  Số:          /UBND-PYT 

V/v thông báo thu hồi thuốc  

Amoxicilin 500mg, SĐK: 

VD-17537-12 

      CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Bảo Lâm, ngày       tháng 10  năm 2021 

 

                      Kính gửi:    

                                     - Trung tâm Y tế huyện; 

                                     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn; 

    - Cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện Bảo Lâm. 

 

         Thực hiện công văn số 4724/SYT-NV, ngày 10 tháng 10 năm 2021 của Sở 

Y tế tỉnh Cao Bằng về việc thông báo thu hồi thuốc Amoxicilin 500mg, SĐK: 

VD-17537-12. Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm thông báo: 

        1. Thu hồi trên địa bàn toàn huyện thuốc viên nang cứng Amoxicilin 

500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12 do Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 -Pharbaco sản xuất trên điạ bàn tỉnh Bắc Giang đối với toàn 

bộ các lô sản xuất trước  ngày 06/6/2021 theo đề nghi ̣của Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 -Pharbaco.  

         Lý do: Thuốc viên nang cứng Amoxicilin 500mg (Amoxicillin trihydrat), 

SĐK: VD-17537-12, các lô sản xuất trước ngày 06/6/2021 do Công ty cổ phần 

dược phẩm Trung ương 1-Pharbaco sản xuất do không đạt tiêu chuẩn về chỉ tiêu 

Điṇh lượng, độ hòa tan.  

         2. Các cơ sở kiểm tra ngay viêc̣ kinh doanh và sử duṇg thuốc viên nang 

cứng Amoxicilin 500mg (Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12 do Công 

ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 -Pharbaco sản xuất trên điạ bàn tỉnh Bắc 

Giang đối  với toàn bộ các lô sản xuất trước ngày 06/06/2021 theo đề nghi ̣của 

Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 -Pharbaco. Thu hồi và tuyêṭ đối 

không sử duṇg thuốc nêu trên (nếu có) và gửi báo cáo về Phòng Y tế theo quy 

điṇh trước ngày 25/10/2021. Hồ sơ báo cáo bao gồm số lượng thuốc đã mua, số 

lượng thuốc đã đưa ra lưu hành hoặc đã đưa vào sử duṇg, số lượng thuốc còn 

lại. 

         3. UBND các xã, thị trấn, Trung tâm Y tế thông báo thu hồi thuốc nêu trên 

tới các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không được buôn bán, sử dụng thuốc có 

thông tin như trên, trên địa bàn quản lý. Các đơn vị thực hiện thông báo này và 

báo cáo về Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm qua Phòng Y tế để tổng hợp, báo 



cáo theo quy định. 

         UBND huyện Bảo Lâm đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện ./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện Ủy; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Lưu: VT, PYT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH  

 

 

 

 

 

Nông Văn Lương 
                    

 


		2021-10-11T11:21:48+0700


		2021-10-11T14:20:52+0700


		2021-10-11T14:20:52+0700


		2021-10-11T14:20:52+0700




