
 

Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố 

            (Bộ phận y tế). 
      

Sở Y  tế nhận được Công văn số 8968/QLD-CL ngày 30/7/2021 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y tế về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không đạt chất 

lượng. Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo dừng hoạt động phân phối, buôn 

bán và sử dụng trên toàn quốc thuốc viên  nang  cứng Amoxicilin 500mg 

(Amoxicillin trihydrat), SĐK: VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 

200224 do Công ty cổ phần dược phẩm Trung ương 1 -Pharbaco sản xuất. Sở Y 

tế đã chỉ đạo các cơ sở kinh doanh thuốc tạm dừng hoạt động kinh doanh, sử 

dụng thuốc  thuốc viên  nang  cứng Amoxicilin 500mg nêu trên (Công văn số 

3946/SYT-NVYD ngày 03/8/2021 về việc xử lý thuốc Amoxicillin 500mg không 

đạt chất lượng). 

Thực hiện Công văn 12310/QLD-CL ngày 08/10/2021 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc chất lượng thuốc Amoxicillin 500mg, SĐK: VD-17537-

12. Sở Y tế thông báo: 

1. Đối với các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc đã thực hiện tạm dừng lưu 

hành thuốc viên  nang  cứng  Amoxicilin  500mg  (Amoxicillin  trihydrat), SĐK: 

VD-17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 theo Công văn số 

8968/QLD-CL ngày 30/7/2021 của Cục Quản lý Dược, hiện các cơ sở được tiếp 

tục phân phối, buôn bán, sử dụng lô thuốc nêu trên.  

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, 

thành phố thực hiện các nội dung sau: 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố: Thông báo đến các cơ 

sở kinh doanh thuốc trên địa bàn quản lý tiếp tục được kinh doanh, sử dụng 

thuốc viên  nang  cứng  Amoxicilin  500mg  (Amoxicillin  trihydrat), SĐK: VD-

17537-12, Số lô: 220089; NSX: 210221; HD: 200224 do Công ty cổ phần dược 

phẩm Trung ương 1 -Pharbaco sản xuất.  

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Tổ chức đoàn 

kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh; nếu phát hiện thuốc viên  

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

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2021 

V/v thông tin chất lượng thuốc 

Amoxicillin 500mg, SĐK: VD-17537-12   
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không đạt chất lượng, tiến hành các thủ tục xử lý theo quy định và kịp thời báo 

cáo Sở Y tế.   

(Sở Y tế gửi Công văn số 12310/QLD-CL trên hệ thống VNPT-iOffice) 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- P.NVYD, T/tra Sở;  

- TT Kiểm nghiệm TMPTP; 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn;   

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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