
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:             /SYT-NV Cao Bằng, ngày       tháng 7  năm 2022 

V/v thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2  

 

Kính gửi:   

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm; 

- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 6298/QLD-CL ngày 13/7/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc thông báo thu hồi thuốc vi phạm mức độ 2. Để đảm bảo an 

toàn cho người sử dụng và ngăn chặn thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng lưu 

hành trên thị trường, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở khám, chữa bệnh, các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh 

tuyệt đối không được phân phối, kinh doanh, sử dụng sản phẩm viên nén bao phim 

Capetero 500 (Capecitabine 500mg) có thông tin như sau: 

Số GĐKLH: VN2-305-14 

Số lô sản xuất: CAH221625B 

Số lô sản xuất: CAH221626B 

Do Công ty Hetero Labs Limited (Ấn Độ) sản xuất, Công ty TNHH phân 

phối Liên hợp Đông Dương nhập khẩu 

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Phòng Y tế tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược và thông tin về thuốc viên 

nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 500mg) giả nêu trên tới các cơ sở y tế, 

cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý. Xử lý hoặc kiến nghị xử lý các hành vi 

vi phạm theo quy định của pháp luật. 

3. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc trên địa bàn tỉnh. 

4. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tăng cường truyền thông, thông tin tới các 

cơ sở kinh doanh, sử dụng và người dân biết để không kinh doanh, sử dụng sản 

phẩm thuốc viên nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 500mg) có các thông 

tin nêu trên. 

5. Thanh tra Sở Y tế phối hợp với các đơn vị liên quan tiến hành thanh tra, 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn, xác minh thông tin và truy tìm 

nguồn gốc về sản phẩm thuốc viên nén bao phim Capetero 500 (Capecitabine 

500mg) có thông tin nêu trên (nếu có) trên địa bàn. Báo cáo Ban chỉ đạo 389 và 



2 

 

 

 

Cục Quản lý Dược kết quả thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm (nếu có). 

(Gửi kèm Công văn số 6298/QLD-CL ngày 13/7/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế) 

Đề nghị các đơn vị khẩn trương triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Giám đốc Sở Y tế; 

- Các Phó Giám đốc Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Trang TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NV. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Vương Thị Tuyên 
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