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HỎA TÓC

Kính gửi: Sở Y tô tỉnh Tây Ninh

Ngày 29/5/2019, trên website http://www.sggp.org.vn của Báo Sài Gòn
Giải Phóng đăng bài viết của tác giả Châu Trịnh với nhan đề “Bắt hơn 230.00 lọ
thuốc hết date đuợc dán nhãn mới, chuẩn bị đua về Tp. Hồ Chí Minh để tiêu
thụ” phản ánh việc Công an huyện Bến Cầu tỉnh Tây Ninh phối họp với các cơ
quan chức năng đang điều tra, làm rõ nguồn gốc xuất xứ của lô thuốc đã hết hạn
sử dụng, sau đó đuợc tẩy rửa, dán nhãn mới và đưa về Tp. Hồ Chí Minh tiêu thụ.
Xỉn gửi kèm link bài viết http://www.sggp.org.vn/bcit-hon-2 30000-ỉo-thnoc-hetdate-duoc-dan-nhan-nỉoỉ-chuan-bì-duci-ve-tphcm-tỉeu-thu-596102.html.
Đe báo đám an toàn cho người sử dụng, Cục Quản lý Dược đề nghị Sở Y
tế tỉnh Tây Ninh:
1. Báo cáo cụ thể tình hình việc phát hiện, bắt giữ 230.000 lọ thuốc đã hết
hạn sử dụng được dán nhãn mới nêu trên về Cục Quản lý Dược trước ngày
05/6/2019.
2. Phôi hợp với các cơ quan chức năng kiếm tra, xác minh các nội dung
phản ánh nêu trên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (nếu có), báo cáo kết
quả về Cục Quản lý Dược trước ngày 20/6/2019.
Trân trọng cám ơn sự hợp tác của Quý Sở ./.
Noi nhận:
- Nhu’ trên;
- TT Trương Quốc Cường (để b/c);
- Website Cục Quản lý Dược;
- Lưu: VT, PCTTr.

cục TRƯỞNG

Bắt hơn 230.000 lọ thuốc hết date được dán
nhãn mới, chuẩn bị đưa về TPHCM tiêu thụ
SGGPO Thứ Tư, 29/5/20 ỉ 9 16:03
Chiếc xe ô tô có dấu hiệu nghi vấn nên lực lượng kiểm tra phát hiện xe chở 2.200 lọ thuốc
không có hoá đon, chứng từ. Từ lời khai của tài xế, công an kiểm tra nhà của đối tượng
phát hiện thêm 230.000 lọ thuốc các loại...

Ngày 29-5, theo nguồn tin của phóng viên Báo SGGP, Công an huyện Bến
Câu phôi hợp cùng các đơn vị liên quan của tỉnh Tây Ninh đang điều tra
làm rõ xuất xứ của lô thuốc hết date, về tẩy rửa, dán nhãn mới chuẩn bị
được đưa về TPHCM tiêu thụ.

Theo điều tra SO’ bộ, khoảng 13 giò’ 30 ngày 27-5, Công an huyện Bến
Cầu, tỉnh Tây Ninh phát hiện chiếc xe ô tô, mang BKS: 51D-417.64 lưu
thông ở xã Lợi Thuận, huyện Bến cầu có biểu hiện nghi vấn nên đã kiểm
tra.
Trên xe, lực lượng phát hiện 2.200 lọ thuốc nhãn hiệu Fosfomed không
hóa đơn chứng từ. Tài xế điều khiển xe tên Phan Tấn Tạo (SN 1985, ngụ
phường 2, quận 10, TPHCM) khai nhận chở số thuốc trên cho Nguyễn Ánh
Châu (SN 1984, ngụ ấp Thuận Chánh, xã Lợi Thuận, huyện Bến cấu).

Từ lời khai, công an đã tiến hành kiểm tra căn nhà của Châu thì phát hiện
và thu giữ thêm 7.200 lọ thuốc hiệu Danakoxine 1500mg, 23.900 lọ thuốc
hiệu Ceftazidime 2g, 171.850 lọ thuốc hiệu Cetoxitin 1g, 29.740 lọ thuốc
hiệu Fosfomed 2g, và 2.140 lọ thuốc hiệu Gapentin 300mg. Tổng cộng hơn
230.000 lọ thuốc các loại.
Qua làm việc, Châu khai nhận đã mua số thuốc hết hạn sử dụng trên thông
qua mạng xã hội íacebook với giá khoảng 500 triệu đồng. Sau đó, Châu
mang tây nhãn cũ, thay nắp lọ và dán nhãn mới còn hạn sử dụng để đưa
về TPHCM bán kiếm lời. Giá bán mỗi lọ giao động từ 170.000 - 400.000
đồng.

Hiện công an đang điều tra mở rộng vụ án.
CHÂU TRỊNH

