UBND THANH PHO HAT PHONG
S1YTE

CONG HOA XA HQI CHU NGHTA VIET NAM
Dc lap - Tii' do - Hnh phuc

So: A6A /SYT-NVD

Hái Phông, ngày 26 tháng 06 nàn2 2019

V/v dInh chi liru hành Va thu hOi rn
phârn không dt chat 1uçng

KInh giri: Các cci sö kinh doanh và sr diing rn phârn.
Tkrc hin Cong van s6 9454/QLD-MP ngày 18/6/2019 cüa Cc Quãn 1
Duc - Bô Y t v vic dmnh chi lu'u hành và thu hi rn' phrn không dat cht
1ucng.
S Y t Hài Phông yêu cu:
1. Các ca s kinh doanh và si1r ding m5 phrn dInh chi luu hành và thu hi
san phm m phârn sau:
- San phrn Kern rni1n vâ thârn Miss White (S lô: MT01; Ngày san xut:
30/3/19; H.n ding: 30/3/21; S tip nhn Phiu cong b san phm m' phm:
43/1 8/CBM1P-VL; Cong ty TNHH Tigon — Dja chi: s 4065 Khóm Dông Thun,
phu'ing Dông Thun, thj xä BInh Minh, tinh Vinh Long san xuât). L do thu
hi: Mu thi:r không dáp üng quy dnh v chi tiêu d dng dêu khôi lucmg và
khi lu'çing trung bInh.
2. Giao Thanh tra S& Y t phi hçp vói phông Nghip vii Duc, phông
Quân 1 hành ngh& Trung tarn Kirn nghirn thuc, m' phârn, thi7rc phârn,
Phông Y tê qu.n, huyn kirn tra, giárn sat các dan vj thirc hin thông báo nay;
xi1r 1 nhUng vi phm theo quy djnh hin hành. Báo cáo Cic Quãn 1 Ducic và
các co quan chirc näng có lien quan./. (
]Voi nhân:
- N!iu kInh gCii;
- GD SYT (dê báo cáo);
- PGD Nguyn Tiên Son;
- Ttra, QLHN, TTKN thuôc, MP,TP;
- PhOng Y t qun, huyn;
- VP (de däng tái len cong TTDT cüa SYT)
- Lru: VT, NVD.(2)

