
BỘ Y TẾ 
CỤC QUẢN LÝ DƯỢC 

_______________ 

Số:          /QLD-CL 

V/v thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc 

Ritalin 10mg 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

___________________________________________________ 

Hà Nội, ngày       tháng      năm 2022 

 

                      Kính gửi:   

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuốc Trung ương; 

- Công ty TNHH Novartis Việt Nam (Đ/c: Centec Tower, 

Tầng 10, Phòng 1001 - 72,74 Nguyễn Thị Minh Khai, 

phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. Hồ Chí Minh).    

Cục Quản lý Dược nhận được Văn thư số PHAR QA 7890-06-01/22 ngày 

01/06/2022 của Công ty TNHH Novartis Việt Nam về việc phát hiện thuốc nghi 

ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg được buôn bán qua mạng xã hội: 

Tên thuốc: Ritalin 10mg (Methylphenidate hydrochloride) 

Số lô: BLA53         NSX: 09.2020      Hạn dùng: 08.2023 

Trên vỉ thuốc có tên và logo công ty Novartis. 

Theo báo cáo của Công ty TNHH Novartis Việt Nam, thuốc đã bị can 

thiệp làm giả số lô hạn dùng, số lô BLA53 không có trong hệ thống dữ liệu của 

Công ty. 

Để đảm bảo chất lượng, an toàn và hiệu quả phòng chữa bệnh của thuốc, 

Cục Quản lý Dược đề nghị:  

1. Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương: 

- Thông báo tới các cơ sở kinh doanh dược và người sử dụng không mua 

bán, sử dụng thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg có thông tin số lô: 

BLA53, NSX: 09.2020, Hạn dùng: 08.2023. 

- Truy tìm xác định nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc nghi ngờ giả mạo 

thuốc Ritalin 10mg nói trên nếu xuất hiện trên địa bàn. 

- Tiến hành rà soát, chấn chỉnh hoạt động buôn bán thuốc qua mạng nói 

chung, đảm bảo hoạt động bán buôn, bán lẻ thuốc theo đúng quy định pháp luật. 

2. Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh: 

- Phối hợp với các cơ quan chức năng tiến hành kiểm tra thanh tra hành 

vi buôn bán thuốc qua mạng (trong đó có nhiều thuốc cần kê đơn và thuốc thuộc 

danh mục kiểm soát đặc biệt) đối với tài khoản Facebook Đức Trương 

(https://www.facebook.com/profile.php?id=100036356719469), Công ty TNHH 

Thương mại Dược phẩm Hiệp Phát (MST: 03011078151) - Quầy thuốc Quang 

Nhân. 
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- Truy tìm xác định nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc nghi ngờ giả mạo 

thuốc Ritalin 10mg nói trên. Xử lý các tổ chức cá nhân vi phạm theo quy định 

của pháp luật. 

- Báo cáo kết quả việc kiểm tra, xác định nguồn gốc lô thuốc nghi ngờ 

giả về Cục Quản lý Dược để có căn cứ xử lý tiếp theo. 

3. Yêu cầu Công ty TNHH dược phẩm Novartis: 

 Cung cấp thông tin, phối hợp và báo cáo với Sở Y tế các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan chức năng trong việc truy tìm xác 

định nguồn gốc thuốc nghi ngờ giả mạo thuốc Ritalin 10mg nêu trên, các thông 

tin nhằm phân biệt thuốc thật - thuốc giả. 

Cục Quản lý Dược thông báo cho các đơn vị biết và thực hiện /. 

            KT. CỤC TRƯỞNG 

              PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

                                                          

                

                 Tạ Mạnh Hùng 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phòng Pháp chế Thanh tra – Cục QLD; 

- Lưu: VT, CL. 
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