
      UBND TỈNH ĐIỆN BIÊN 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:            /SYT-NVD Điện Biên, ngày     tháng     năm 2021 

V/v: Đình chỉ lưu hành và thu 

hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng. 

 

                                         

Kính gửi:  

 - Các cơ sở khám, chữa bệnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh dược.          

 

Thực hiện Công văn số 35/QLD-CL ngày 06/01/2021; Công văn số 138/QLD-

MP ngày 13/01/2021; Công văn số 150/QLD-MP ngày 13/01/2021; Công văn số 

615/QLD-CL ngày 29/01/2021 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu 

hành, thu hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng, Sở Y tế thông báo và 

hướng dẫn các cơ sở thực hiện một số nội dung sau: 

1. Chi tiết các văn bản trên được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của 

Sở Y tế tại địa chỉ http://soytedienbien.gov.vn  đề nghị các cơ sở tải các văn bản 

trên để triển khai, phổ biến, thực hiện tại các cơ sở. 

2. Sở Y tế yêu cầu cơ sở không được buôn bán, kinh doanh, sử dụng thuốc, 

mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng; kiểm tra, rà soát ngay các thuốc, mỹ 

phẩm cơ sở đang kinh doanh. Các cơ sở có thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng thực hiện thu hồi theo quy định hiện hành và gửi báo cáo thu 

hồi thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về Sở Y tế (Phòng Nghiệp 

vụ Dược). 

3. Phòng Y tế chịu trách nhiệm thông báo thuốc, mỹ phẩm không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng đến các cơ sở hành nghề y, dược trên địa bàn quản lý; Các 

doanh nghiệp kinh doanh  chịu trách nhiệm thông báo thuốc, mỹ phẩm trên tới 

các nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn quản lý.      

Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Thanh tra Sở và Trung tâm kiểm 

nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm kiểm tra việc thực hiện thu hồi thuốc, mỹ 

phẩm tại các cơ sở khám, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. 

Phòng Y tế có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thu hồi thuốc, mỹ phẩm trên 

địa bàn quản lý. Xử lý và kiến nghị xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định 

hiện hành./.  
Nơi nhận:                                                
   - Như trên; 

   - Thanh tra Sở Y tế; NVY; 

   - TTKN thuốc-MP-TP; 

   - Website Sở Y tế; 

   - Lưu VT, NVD. 
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Phạm Giang Nam 
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