
ỦY BAN NHÂN DÂN                        

THÀNH PHỐ CAO BẰNG 
 

 

Số:              /UBND-YT 
V/v thông báo thu hồi  

thuốc Tobradico 

     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Thành phố Cao Bằng, ngày        tháng  02  năm 2023 

 

Kính gửi: 
 
 

- Phòng Y tế Thành phố; 

- Trung tâm Y tế Thành phố; 

- UBND các xã, phường; 

- Trạm Y tế các xã, phường; 

- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn thành phố; 

(Gọi chung là các cơ quan, đơn vị) 

 

 Thực hiện Công văn số 455/SYT-NV, ngày 13 tháng 02 năm 2022 của Sở 

Y tế tỉnh Cao Bằng về việc thông báo thu thuốc Tobradico. 

  Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Ủy ban nhân dân (UBND) thành 

phố Cao Bằng giao các cơ quan, đơn vị nêu trên thực hiện nghiêm nhiệm vụ sau: 

 1. Thu hồi trên toàn địa bàn thành phố Cao Bằng sản phẩm cụ thể 

như sau: 

 Tên thuốc: Dung dịch nhỏ mắt Tobradico (Tobramycin, dưới dạng 

Tobramycin sulfat, 15mg/5ml), Số GĐKLH: VD-19202-13, Số lô: 0031022, 

NSX:02/10/2022, HD: 02/10/2024 do Công ty Cổ phần Dược Khoa sản xuất. 

 Lý do thu hồi: Mẫu thuốc Dung dịch nhỏ mắt Tobradico không đạt tiêu 

chuẩn chất lượng về chỉ tiêu Thử vô khuẩn, vi phạm chất lượng mức độ 2. 

 2. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế Thành phố, UBND xã, phường  

 Chỉ đạo Trạm Y tế các xã, phường thông báo, quán triệt đến các cơ sở y 

tế, các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn quản lý không được buôn 

bán, sử dụng sản phẩm có thông tin như trên, tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ 

sở thực hiện thông báo này, nếu phát hiện sản phẩm trên tiến hành lập biên bản 

thu hồi sản phẩm và báo cáo về Ủy ban nhân dân thành phố (qua Phòng Y tế) để 

xử lý, tổng hợp báo cáo Sở Y tế theo quy định.  

 (Gửi kèm Công văn 1223/QLD-CL ngày 10 tháng 02 năm 2023 của Cục 
Quản lý Dược, Bộ Y tế) 

 Căn cứ nội dung công văn, yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển 

khai, thực hiện./. 
 

 Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT Thành ủy, HĐND Thành phố; 

- CT, PCT UBND Thành phố; 

- Văn phòng HĐND&UBND TP; 

- Trang TTĐT Thành phố; 

- Lưu: VT, PYT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
Vũ Văn Đệ 
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