
 

    Kính gửi: 

          - Các cơ sở khám chữa bệnh; 

     - Các cơ sở kinh doanh dược; 

          - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố. 

 
Căn cứ văn bản số 12290/QLD-CL ngày 17/11/2022 của Cục Quản lý Dược - Bộ 

Y tế về việc thu hồi thuốc thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g và thuốc bột pha tiêm 

Greaxim (chi tiết theo văn bản đính kèm), Sở Y tế yêu cầu: 

        1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không kinh doanh, sử dụng và tiến hành 

thu hồi các lô thuốc thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g SĐK:VD-33386-19 và thuốc bột 

pha tiêm Greaxim SĐK:VD-18235-13 có đặc điểm chi tiết theo văn bản nêu trên.  

2. Phòng Y tế các huyện, thị, thành: Thông báo nội dung văn bản này cho 

các cơ sở kinh doanh dược là hộ kinh doanh các thể, các cơ sở khám chữa bệnh 

tư nhân trên địa. Tiếp nhận thông tin liên quan, giám sát việc tổ chức thực hiện 

tại các cơ sở này. Tổng hợp báo cáo Sở Y tế kết quả thực hiện trên địa bàn. 

3. Các doanh nghiệp bán buôn thuốc tổ chức thu hồi thuốc theo quy định 

(nếu đã kinh doanh lô thuốc kể trên), triển khai công tác thu hồi thuốc đối với hệ 

thống cơ sở trực thuộc (nếu có). Tổng hợp báo cáo Sở Y tế kết quả triển khai 

thực hiện đối với hệ thống cơ sở trực thuộc. 

4. Trường hợp phát hiện thông tin liên quan tới việc kinh doanh, sử dụng 

thuốc có đặc điểm nhận biết như trên báo cáo khẩn bằng văn bản hoặc thông báo 

bằng các hình thức thông tin khác để Sở Y tế biết, kịp thời xử lý. 

Thông tin liên hệ: Địa chỉ: đường Trần Phú, phường Gia Cẩm, Việt Trì, 

Phú Thọ. Hòm thư điện tử: soytephutho@gmail.com; Số điện thoại: 

02103.868.888. 

5. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị và theo hướng 

dẫn tại mục 2, mục 3. Báo cáo bằng văn bản theo đính kèm gửi về Sở Y tế trước 

ngày 28/11/2022./. 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 
 

Số:              /SYT-NVD 

V/v thông báo thu hồi thuốc 

Thuốc bột pha tiêm Greaxim 2g, 

VD-33386-19 và Thuốc bột pha 

tiêm Greaxim, VD-18235-13. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

   Phú Thọ, ngày         tháng 11 năm 2022 

Nơi nhận: 

- Như kính gửi; 
- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TT KSBT (đăng tải Website Sở); 

- TT Kiểm nghiệm; 

- Ttra Sở; Phòng NVY-QLHN; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Giang Long 

mailto:soytephutho@gmail.com


MẪU BÁO CÁO THU HỒI THUỐC KHÔNG ĐẠT CHẤT LƯỢNG 

(Kèm theo văn bản số            /SYT-NVD ngày        tháng 11  năm 2022) 

 

 

 
ĐƠN VỊ BÁO CÁO 

 

Số:           / 
V/v thu hồi thuốc theo  

công văn số .…/SYT-NVD. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

……., ngày      tháng      năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. 

  

 Thực hiện văn bản số          /SYT-NVD ngày     tháng     năm     của Sở Y tế 

về việc ………, [Đơn vị báo cáo] tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc thông báo 

thu hồi và thu hồi đối với lô thuốc ……………………………. Cụ thể: 

I. Công tác tổ chức thực hiện 
 

 [Lưu ý: Đối với Phòng Y tế, Doanh nghiệp có tổ chức hệ thống cơ sở trực 

thuộc ghi rõ số văn bản thông báo tới các cơ sở theo phân công. Số lượng các đơn vị 

nhận, số lượng các đơn vị không nhận/chống đối (nếu có)] 
 

II. Kết quả thực hiện 

1. Số lượng thu hồi 
 

 [Trường hợp không phát hiện ghi không phát hiện] 

 [Phòng y tế tổng hợp số liệu trên địa bàn, Doanh nghiệp có tổ chức hệ thống 

cơ sở trực thuộc tổng hợp số liệu các cơ sở trực thuộc. Số liệu tổng hợp phải ghi rõ số 

lượng đối với từng cơ sở liên quan] 
 

2. Biện pháp xử lý đối với thuốc thu hồi (nếu có) 

……………………………………………………. 
 

3. Công tác tiếp nhận thông tin, xác minh thông tin (Áp dụng đối với phòng 

Y tế) 

 [Trường hợp có xử phạt vi phạm hành chính tổng hợp tại đây] 
 

4. Kiến nghị đề xuất 

 
Nơi nhận: 

 
Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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