
UBND TỈNH ĐỒNG THÁP  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                       

Số: 1877/SYT-NVD 

V/v thông báo thu hồi thuốc  

vi phạm mức độ 3 

Đồng Tháp, ngày 02 tháng 6 năm 2021 

                                                    

Kính gửi:  

 

 

- Các đơn vị trực thuộc ngành Y tế;  

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Bệnh viện Quân Dân Y; 

- Ban Bảo vệ chăm sóc sức khỏe cán bộ Tỉnh;  

- Bệnh viện: Tâm Trí, Thái Hòa, Mắt Quang Đức, 

Phương Châu Sa Đéc;  

- Bệnh xá Công an Tỉnh;  

- Bộ đội Biên phòng Tỉnh; 

- Các cơ sở kinh doanh Dược. 

           

Tiếp nhận Công văn số 6058/QLD-CL ngày 27 tháng 5 năm 2021 c a Cục 

Quản lý Dược v  việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 3. 

Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi trên toàn tỉnh Đồng Tháp đối với toàn bộ lô thuốc sau: Dung 

dịch uống Atisalbu (Salbutamol 2mg/5ml), số GĐKLH: VD-25647-16, số lô 

9509, hạn dùng: 22/11/2021 do Công ty CPDP An Thiên sản xuất. Mẫu thuốc 

không đạt tiêu chuẩn chất lượng v  chỉ tiêu thể tích (vi phạm mức độ 3). 

2. Tất cả các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc trên địa 

bàn tỉnh Đồng Tháp thu hồi toàn bộ lô thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng 

nêu trên. 

3. Phòng Y tế huyện, thành phố thông báo đến các cơ sở khám bệnh, chữa 

bệnh, cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn v  nội dung thông báo trên. Phối hợp 

với các cơ quan chức năng tiến hành thanh tra, kiểm tra, xử lý các đơn vị vi 

phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả kiểm tra v  Sở Y tế. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị được biết và thực hiện./.  

Nơi nhận:                
- Như trên;   

- Ban GĐ Sở (để b/c);  

- PYT huyện, thành phố (phối hợp); 

- Thanh tra Sở (phối hợp); 

- Trang web SYT; 

- Lưu VT, NVD (NTâm). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Tạ Tùng Lâm 
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