
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:          /UBND-YT 

V/v thực hiện Quyết định số 

491/QĐ-QLD ngày 26/8/2022 

của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
    Trùng Khánh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

                     Kính gửi: 

                                    - Phòng Y tế; 

                                    - Đội Quản lý thị trường số 02; 

                                    - Công an huyện; 

  - Các cơ sở kinh doanh thuốc trên địa bàn huyện; 

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

Thực hiện Công văn số 4069/SYT-NV ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnh Cao Bằng về việc thực hiện Quyết định số 491/QĐ-QLD ngày 26/8/2022 

của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế. Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng thuốc, 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc trên địa bàn huyện thực hiện  

nghiêm việc thu  hồi  30 Giấy  đăng  ký  lưu  hành thuốc  tại  Việt  Nam  theo  

Quyết  định  số 491/QĐ-QLD ngày 26/8/2022 của Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế.  

Đối với  thuốc trong  nước  được  sản  xuất  trước  ngày  Quyết  định  này  

có hiệu lực, thuốc  nước  ngoài  nhập  khẩu vào Việt  Nam  hoặc  thuốc  nước 

ngoài nhập khẩu trong trường hợp được giao hàng  tại cảng  đi  của nước  xuất  

khẩu trước  ngày  Quyết định này có  hiệu  lực được phép lưu hành đến  hết  hạn  

dùng  của thuốc. Cơ sở đăng ký thuốc, sản  xuất thuốc phải có trách nhiệm theo  

dõi và chịu trách nhiệm về chất lượng, an toàn, hiệu quả của thuốc trong quá trình 

lưu hành. 

2. Phòng Y tế, Đội Quản lý thị trường số 02, Công an huyện kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện thu hồi Giấy đăng ký lưu hành thuốc nêu trên, xử lý những cá 

nhân vi phạm theo quy định hiện hành. 

(Gửi kèm Quyết định số 491/QĐ-QLD ngày 26/8/2022 của Cục Quản lý 

Dược -Bộ Y tế). 

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị, các cơ sở kinh 

doanh thuốc biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các CQĐV ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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