
UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

                   

Số:         /STTTT-TTBCXB 

V/v tuyên truyền cảnh báo việc buôn 

bán, sử dụng thuốc giả 

Trà Vinh, ngày       tháng 6 năm 2022 

 
Kính gửi: Trung tâm Văn hóa – Thông tin và Thể thao 

các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 402/TTCS-TQ ngày 13/6/2022 của Cục Thông tin 

cơ sở, Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tuyên truyền cảnh báo việc buôn 
bán, sử dụng thuốc giả (đính kèm). 

Sở Thông tin và Truyền thông đề nghị Trung tâm Văn hóa – Thông tin và 
Thể thao tổ chức thông tin, tuyên truyền để người dân, các cơ sở buôn bán, sử 
dụng thuốc nhận biết về các đặc điểm, dấu hiệu phân biệt giữa sản phẩm giả 

“Voltarén 75 mg solución inyectable” và thuốc do Công ty TNHH Novartis Việt 
Nam nhập khẩu để tránh bị nhầm lẫn khi mua để sử dụng hoặc phục vụ cho mục 

đích kinh doanh; thông tin về tình hình, kết quả phát hiện, ngăn chặn, bắt giữ và 
xử lý hành vi vi phạm buôn bán thuốc giả của các ngành, lực lượng chức năng, 

đơn vị, địa phương trên các phương tiện truyền thông để người dân nắm bắt; 
đồng thời, tuyên truyền Công văn số 4261/QLD-CL ngày 25/5/2022 của Cục 

Quản lý Dược, Bộ Y tế (đính kèm) để người dân biết, không tiếp tay cho hành vi 
buôn bán thuốc giả. 

 Rất mong các đơn vị quan tâm thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 
- BGĐ Sở; 
- Trang TTĐT Sở; 
- Lưu: VT, TTBCXB. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thanh Luân 
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