
UBND TỈNH LAI CHÂU 

SỞ Y TẾ 
 

    Số:             /SYT-NVD 
V/v đình chỉ lưu hành,  

thu hồi thuốc. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
              Lai Châu, ngày         tháng 02 năm 2021 

             

 

 

Kính gửi:  

 - Các bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh; 

 - Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

 - Phòng y tế các huyện, thành phố; 

 - Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn tỉnh (Thông báo qua 

phần mềm Dược quốc gia). 
  

Căn cứ các Công văn số 615/QLD-CL ngày 29 tháng 01 năm 2021 của Cục 

Quản lý Dược – Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc Tobraquin. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Lai Châu thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi toàn tỉnh lô thuốc trên nhãn có thông tin: 

Thuốc dung dịch nhỏ mắt Tobraquin (Tobramycin sulfate; Dexamethasone natri 

phosphate) (Tobramycin 0,3%; Dexamethasone 0,1%/5ml); SĐK: VN-14413-11; Số 

lô: ME20031, NSX: 11/06/2020, HD: 10/06/2022. Do Công ty Makcur Laboratories 

Ltd. (India) sản xuất, Công ty cổ phần XNK dược phẩm Bình Minh nhập khẩu. 

2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không kinh doanh, sử dụng lô thuốc 

không đạt chất lượng nêu trên. 

3. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố thông báo cho các cơ 

sở kinh doanh, sử dụng thuốc thu hồi các thuốc không đạt chất lượng nêu trên, 

phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra và giám sát các đơn vị thực hiện 

thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. 

4. Các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện báo cáo đúng thời gian quy 

định (đặc biệt là các phòng y tế). Báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát về Sở Y tế 

(Phòng Nghiệp vụ Dược) trước ngày 10/3/2021. Đơn vị nào không thực hiện, thủ 

trưởng đơn vị phải chịu trách nhiệm trước UBND huyện/thành phố và Sở Y tế. 

Trong quá trình thực hiện. Nếu có khó khăn, vướng mắc liên hệ số điện thoại: 

02133.877.543. 
 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 

- Ban chỉ đạo 139 tỉnh; 

- Trang thông tin điện tử của Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Thế Phong 

KHẨN 
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