
ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ NINH BÌNH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-YT 

V/v thuốc Cortibion không rõ 

xuất xứ 

TP. Ninh Bình, ngày           tháng 6  năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các phòng, đơn vị: Y tế, Văn hóa và Thông tin, 

Trung tâm Văn hóa- Thể thao và Truyền thanh thành 

phố; Trung tâm Y tế thành phố; 

- UBND các phường, xã. 
 

        Căn cứ Công văn số 1095/SYT- NVD ngày 01/6/2021 của Sở Y tế tỉnh 

Ninh Bình về việcthuốc Cortibion không rõ xuất xứ, UBND thành phố yêu cầu:  

1. Trung tâm Y tế thành phố 

- Thông báo cho các cơ sở kinh doanh dược kiểm tra thông tin lô thuốc 

không rõ xuất xứ tại Công văn số 1095/SYT-NVD ngày 01/6/2021 của Sở Y tế 

đến các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố. 

- Chủ trì, phối hợp với phòng Y tế kiểm tra, giám sát các cơ sở bán lẻ 

thuốc trên địa bàn quản lý thực hiện thông báo này. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về UBND thành phố, Sở Y tế trước 

ngày 07/6/2021. 

2. Phòng Y tế 

Phối hợp với Trung tâm Y tế thành phố và các đơn vị có liên quan kiểm 

tra, giám sát các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa bàn thành phố trong quá trình triển 

khai thực hiện. 

3. Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa- Thể thao và 

Truyền thanh thành phố 

Phối hợp với phòng Y tế, Trung tâm Y tế thành phố thông tin, tuyên truyền 

thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng trên hệ thống Đài truyền thanh, Trang 

thông tin điện tử thành phố về thuốc Cortibion không rõ xuất xứtheo nội dung trên. 

4. UBND các phường, xã 

- Phối hợp với Trung tâm Y tế chỉ đạo Trạm y tế các phường, xã thông báo 

nội dung văn bản trên đến các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn quản lý và 

kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc thực hiện thông báo này. 

- Tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện về Trung tâm Y tế thành phố theo 

quy định. 

(Gửi kèm Công văn số  1043/SYT-NVD ngày 01/6/2021 của Sở Y tế) 
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UBND thành phố yêu cầu các phòng, ban, đơn vị có liên quan nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế tỉnh; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đinh Thị Mỹ Hạnh 
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