
UBND TỈNH NINH BÌNH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:         /SYT-NVD 

V/v thuốc Cortibion không rõ xuất xứ 

Ninh Bình, ngày 01 tháng 6 năm 2021 

 

  Kính gửi:   

     - Các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; 

    - UBND các huyện, thành phố; 

    - Các Công ty dược trong tỉnh. 

Căn cứ công văn số 6011/QLD-CL ngày 25/5/2021 của Cục Quản lý Dược, Bộ 

Y tế về việc thuốc Cortibion không rõ xuất xứ, 

Theo đó, Công ty Roussel Việt Nam báo cáo phát hiện thông tin mẫu thuốc 

Cortibion trên thị trường là hàng giả, hàng nhái, không rõ xuất xứ so với sản phẩm 

Cortibion (SĐK VD-2103-14) do công ty Roussel Việt Nam sản xuất và đang lưu 

hành (Các dấu hiệu so sánh giữa thuốc thật và thuốc là hàng giả, hàng nhái, không rõ 

nguồn gốc xuất xứ theo cáo cáo của Công ty chi tiết tại Công văn số 6011/QLD-CL 

ngày 25/5/2021 của Cục Quản lý Dược). 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế đề nghị: 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng thuốc không kinh doanh, phân phối, sử dụng 

thuốc Cortibion nghi ngờ giả, không rõ xuất xứ có dấu hiệu nêu trên, báo cáo về Sở Y 

tế (qua Phòng Nghiệp vụ Dược) kèm theo bản sao hóa đơn, chứng từ; file mềm gửi 

theo địa chỉ email: nghiepvuduocninhbinh@gmail.com.  

- UBND các huyện, thành phố: thông báo cho các cơ sở bán lẻ thuốc trên địa 

bàn nội dung công văn trên. 

- Website Sở Y tế đăng tải thông tin nội dung công văn này. 

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh, thành phố phối hợp với các cơ quan chức năng liên quan 

kiểm tra xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ của thuốc giả Cortibion nêu trên (nếu có). 

- Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Thanh tra Sở, Phòng Y tế các huyện, 

thành phố, Trung tâm Kiểm nghiệm kiểm tra và giám sát việc thực hiện thông báo 

này, xử lý những cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành. 

 Các cơ sở gửi báo cáo (có hoặc không có thuốc giả) theo quy định tại Thông tư 

số 11/2018/TT-BYT ngày 04/5/2018 của Bộ Y tế Quy định về chất lượng thuốc, 

nguyên liệu làm thuốc về Sở Y tế trước ngày 07/6/2021. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./.  
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT KN DP MP tỉnh Ninh Bình; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở; 

-  Ban chỉ đạo 389 tỉnh Ninh Bình; 

-  Lưu: VT, NVD (M/25). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 
 

Đinh Thị Bẩy 
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