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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVYD Kon Tum, ngày      tháng 9 năm 2021 

V/v công bố Đợt 35 - Danh 

sách các công ty nước ngoài 

có thuốc vi phạm chất lượng  

 

 

 Kính gửi:   

        - Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh trực thuộc Sở Y tế; 

        - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm.                                

Căn cứ Công văn số 9995/QLD-CL ngày 24/8/2021 của Cục Quản lý Dược - 

Bộ Y tế về việc công bố Đợt 35 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi 

phạm chất lượng; 

Sở Y tế thông báo: 

1. Công bố Đợt 35 - Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm 

chất lượng phải thực hiện lấy mẫu kiểm tra chất lượng đối với 100% lô thuốc nhập 

khẩu (tiền kiểm). Trong đó: Bổ sung 01 Công ty có thuốc vi phạm chất lượng phát 

hiện được qua hoạt động hậu kiểm (Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico 

Lisapharma S.p.A. – ITALY). 

2. Danh sách cập nhật Đợt 35 các công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất 

lượng được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý Dược -  Địa chỉ: 

http://www.dav.gov.vn - Mục: Quản lý chất lượng thuốc. 

3. Đề nghị Thanh tra Sở Y tế phối hợp Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm 

tra chất lượng thuốc nhập khẩu lưu hành trên địa bàn tỉnh; xử lý các tổ chức/cá 

nhân vi phạm chất lượng (nếu có) theo quy định hiện hành. 

4. Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh cập nhật thông tin danh sách các 

công ty nước ngoài có thuốc vi phạm chất lượng để thực hiện công tác đấu 

thầu thuốc đúng quy định, đặc biệt là Bệnh viện Đa khoa tỉnh và Bệnh viện Y 

dược cổ truyền - Phục hồi chức năng biết và xem xét trong quá trình lựa chọn 

nhà thầu.  

Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai, thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Phòng KH-TC Sở Y tế; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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