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UBND THANH PHO HAT PHONG

SYYTE
S: 2254 /SYT-NVD
V/v dinh chi luu hành thuc không dtt
tiêu chuân chat lucing.

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Dc Ip - Tir do - Hnh phüc
Hái Phdng, ngày 03 tháng 10 nám 2019

KInh g11i: - Các Co si khám bnh, chüa bnh;
- Các co s& kinh doanh duic trên dia bàn.
Thçrc hin Cong van s 16912/QLD-CL ngày 03/10/2019 cüa Cic Quân
1 Dtxçrc - Bô Y t v vic dInh chi luii hành thuc không dat tiêu chun cht
luqng;
S& Y t Hài Phông yêu cu:
1. Các co si khám bnh, chta bnh và các Co sâ kinh doanh duçic dInh
chi luu hành và thu hi thuc Viên nell dài bao phim Cetirizin (Cetirizine 2HC1
10mg), SDK: VD-19303-13,

sé

lô: 002171, HD: 14/04/2020 do Cong ty cô

phn Duçic phm 3/2 (Dja chi: 601 Cách Mng Tháng Tam, phuô'ng 15, qun
10, thành ph H Chi Minh) san xut. L do thu hi: Thuc không dat tiêu
chun ch.t krqng v chi tiêu Do hôa tan (vi phm mirc d 3).
2. Giao Thanh tra Sâ Y t phi hp vói phông Nghip vli Duçic, phông
Quàn 1 hành ngh ngoài cong l.p, Trung tam Kim nghim thuc, m5' phm,
thirc phm, Phông Y t quQn, huyn kim tra, giárn sat các don vj thrc hin
thông báo nay; xir 1 nhthig vi phm theo quy djnh hin hành; báo cáo Ciic Quân
1 Duçic và các cci quan chüc näng có lien quan./.
Noi nhân:
- Nhu kInh gCri;
- GD SYT (de báo cáo);
- PGD Nguyn Tiên Son;
- TTKN thuôc, ni5 phArn, t1c phârn;
- Phông Y tê qutn, huyn;
- Ttra, QLHIN,
- VP (dang tâi len cng TTDT cia SYT);
- Luu: VT, NVD.
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