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UBND THANJI PHO HAT PHONG
S Y TE

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Oc Ip - Tçr do - Hnh phñc

S& 2f52 /SYT-NVD
V/v ctinh chi lu'u hành thuôc Desratel
không dt tiêu chuân chat hxng.

Hal Phông, ngày 09 tháng 10 nám 2019

KInh gi'ri:

- Các ca s& khám bnh, ch€a bnh;
- Các ca s& kinh doanh ducic trên dia bàn.

Thirc hin Cong van s 168 11/QLD-CL ngày 02/10/20 19 cüa Ciic Quân
1 Duçic - B Y t v viêc dInh chi luu hành thuc Desratel không dit tiêu chuân
cht lucmg;
S& Y t Hài Phông yêu cu:
1. Các cci sô khám bnh, chüa bnh và các cci sâ kinh doanh ducic dInh
chi liru hành và thu hi thuéic Viên nell bao phim Desratel (Desloratadin 5mg),
SDK: VD-28452-17, S lô: 190157, HD: 19/02/2022 do Cong ty c phn duc
phm Dat Vi Phü (Dja chi: Lô M7A, dumg D17, khu cong nghip M' PhuOc 1,
phining Thai Hôa, tM xã Bn Cat, tinh BInh Ducing) san xut. L do thu hi:
Thuc không dat tiêu chutn cht lucing v chi tiêu Djnh 1ung (vi phrn mrc d
2).
2. Giao Thanh tra Sà Y t phi hçip vói phông Nghip vi Ducic, phông
Quàn 1 hành ngh ngoài cong 1p, Trung tam Kim nghirn thuc, rn phm,
thc phm, Phông Y t qun, huyn kim tra, giárn sat các dan vj thrc hin
thông báo nay; xi:r 1 nhffiig vi phm theo quy dnh hin hành; báo cáo Ciic Quàn
1 Dirge và các cci quan chtrc näng có lien quan./.
Noi n/ian:
- Nhi.r kInh gt'ri;
- GD SYT (dê báo cáo);
- PGD Nguyen Tien Son;
- TTKN thuôc, rn5 phârn, thrc phâm;
- Phông Y tê qun, huyn;
- Ttra, QLHN,
- VP (dang tái len cng TTDT ciia SYT);
- Luu: VT, NVD.
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