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           Kính gửi:    
          - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

         - Các Công ty kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế tại Công văn số 

7259/QLD-CL ngày 28/7/2022 về việc thuốc giả Salonpas Gel.  

Theo đó, Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số 609/22/HVC- QLD 
ngày 11/7/2022 của công ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam báo cáo về 

việc phát hiện các mẫu sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả, trên nhãn ghi “ 
SALONPAS GEL Net Weight 50g, Product: PT HISAMITSU PHARMA 

INDONESIA Sidoarjo, Indonesia, No. Reg: POM QL. 031 700 081”. Các đặc 
điểm, dấu hiệu phân biệt về sản phẩm nghi ngờ là thuốc giả với thuốc do Công 

ty TNHH Dược phẩm Hisamitsu Việt Nam sản xuất được nêu tại Công văn số 
7259/QLD-CL ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý Dược. 

Để tránh việc sử dụng thuốc không rõ nguồn gốc xuất xứ, không đảm bảo 
chất lượng và để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo nội dung 

trên tới các Công ty kinh doanh dược phẩm, các Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa 
bàn quản lý biết để tự kiểm tra, thu hồi (nếu có); không buôn bán và sử dụng 

thuốc nghi ngờ là giả nêu trên; phối hợp với cơ quan chức năng liên quan tiến 
hành kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn; xác minh thông tin và 

truy tìm nguồn gốc về sản phẩm thuốc nghi ngờ là giả nêu trên. Tổng hợp, báo 
cáo kết quả kiểm tra, xử lý vi phạm về Sở Y tế trước ngày 14/8/2022. 

Phối hợp với cơ quan truyền thông, thông tin tới người dân biết để không 
mua thuốc qua các thông tin trên mạng internet, chỉ mua thuốc tại các tại các cơ 

sở kinh doanh dược hợp pháp, có đầy đủ hoá đơn, giấy tờ chứng minh nguồn 
gốc  xuất xứ, chất lượng thuốc. 

 2. Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: tăng cường công 

tác kiểm tra, lấy mẫu, khẩn trương báo cáo trường hợp phát hiện các sản phẩm 
thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng (nếu có) về Sở Y tế 

 

 



 

3. Các phòng: Nghiệp vụ Y, Dược, Thanh tra của Sở Y tế có trách nhiệm 

kiểm tra, giám sát các cơ sở thực hiện thông báo này; xử lý những trường hợp vi 
phạm theo quy định hiện hành./. 

    (Gửi kèm Công văn số 7259/QLD-CL ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý Dược) 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (chỉ đạo); 
- Thanh tra Sở Y tế;  
- TTKN thuốc, MP, TP;   
- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 
- Lưu: VT, NVYD.(Liên) 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thế Yên 

 

Phối hợp 
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