
   UBND TỈNH ĐẮK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

         Số:             
V/v thông báo thu hồi thuốc giả, 

thuốc không rõ nguồn gốc kèm theo 

công văn 1729/QLD-CL 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập-Tự do-Hạnh phúc 

           Đăk Nông, ngày         tháng 2 năm 2023 

  Kính gửi:    

    -  Phòng Y tế huyện/ thành phố; 

    - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

    - Các Doanh nghiệp bán buôn trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện công văn số 1729/QLD-CL ngày 24/02/2023 của Cục Quản lý 

dược về việc thông báo thu hồi thuốc giả, thuốc không rõ nguồn gốc (kèm theo), Sở 

Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Y tế huyện/thành phố: 

- Thông báo tới các cơ sở kinh doanh dược và người sử dụng thuốc trên địa 

bàn không được kinh doanh, sử dụng các thuốc có thông tin như mô tả tại công văn 

số 1729/QLD-CL ngày 24/02/2022 của Cục Quản lý dược. 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan tăng cường kiểm tra các cơ sở 

kinh doanh thuốc trên địa bàn; xác minh thông tin và truy tìm nguồn gốc xuất xứ đối 

với các sản phẩm có thông tin như mô tả nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm. 

2. Các Doanh nghiệp bán buôn thuốc trên địa bàn rà soát lại danh mục thuốc 

hiện đang kinh doanh, cung cấp thông tin và phối hợp với Sở Y tế trong việc truy 

tìm đối với các sản phẩm có thông tin mô tả như trên. 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đăng tải nội dung công văn 1729/QLD-

CL ngày 24/02/2023 lên website của Sở Y tế. Tăng cường truyền thông, thông tin 

tới các cơ sở buôn bán, sử dụng thuốc và người dân biết để không buôn bán, sử dụng 

sản phẩm thuốc bị thu hồi nêu trên. 

Nhận được công văn, đề nghị các đơn nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:     
- Như trên;  
- Lưu VT, NVYD, Thuy. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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