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V/v dInh chi luii hành và thu hi m
phâm không dat tiêu chuân chat luçing

•

Kinh gü'i: Các pa só kinh doanh và silr diving rn9 phârn.

Thrc;hin Cong van s :12727/QLD-MP ngày 29/7/2019; Cong van so
12728/QLD-MP ngày 29/7/2019 vâ Cong van so 12729/QLD-MP ngày
29/7/20 19 ciia Cuc Quân l Duqc - Bô Y tê ye viêc dInh clii 1uu hành và thu hi
rn ph.rn không dat tiêu chun cht lucing.
So' Y t Hái Phông yêu cu:
1. Các co S& kinh doanh và sü' diving rn phrn dInh chi luu hânh và thu hi
các sari phrn rni phrn sau:
- Kern du'O'ng da Hoa Hng (S lô: 0118; Ngây san xuât: 011218; I-Ian
dung: 011221; S tip nh.n Phiu cOng b san phrn m' phrn: 3295/18/CBMPBIN); do COng ty c phn du'qc phm Dai Y (Dja chi: xórn 5, thôn Giáp Nhj,
phu'è'ng Thjch Lit, qun Hoàng Mai, thãnh pht Ha Ni) san xuât và chju trách
nhirn du'a san phrn ra th tru1ng. L do thu hi: Mu thu không dat ye chi tiéu
d pH.
- San phrn Dr. Mui — Nuó'c sic rning (Nu'c rnuôi truyên thng) - (S
lO: 002021904; Ngày san xut: 21.02.20 19; Han dñng: 21.02.202 1; So tiêp nhn
Phiu cOng b san phrn rn phrn: 003 966/1 8/CBMP-HCM) do Cong ty TNHH
rnt thành viên S1rc Sng Mi (Da chi: Lâu 4, phông 38, tôa nba Prince
Residence, s 17-19-21 Nguy&i Van Trôi, phung 12, qun Phñ Nhun, thành
ph H ChI Minh) san xut và Fhju trách nhirn du'a san phrn ra thj truôig. L
do thu hi: Mu thr không dáj rng yêu cu v giói han vi sinh v.t trong rn'
phârn.
- Kern tây tráng da Lan Anh (S 10: 04.2019; ngáy san xuât: 01.04.20 19;
han ding: 01.04.2021; S tip nhn Phiu cong bô san phâm rn' phrn:
104/15/CBMP-CT) do Cong ty TNHH boa rn phm Lan Anh (Dja chi: 218
Nguyn Thông, khu virc 5, phu'?ng An Thó'i, qun BInh Thüy, thânh ph Cn
Tha) san xut và chju trách nhiêrn dua san phrn ra thj truO'ng. L do thu hôi:
Mu thir lthOng dáp 1rng tiêu chun chit lung v cam quan và djnh tInh Vitamin E.
2. Giao Thanh tra So' Y t phi hy'p vói phOng Nghip

v\1

Duç'c, phOng

Quãn l hành ngh, Trung tarn Kirn nghirn thuc, m' phâm, thirc phârn,
Phông Y t qun, huyn kirn ta, giárn sat các dan vj thirc hin thông báo nay;

x1r 1 nhüng vi pIirn theo quy dinh hin Jành. Báo cáo Cic Quán 1 Duçc và
CC co quan chi.irc nàng Co lien quan./.
No'inhân:
- Nhu kInh gri;
- GD SYT (d báo cáo);
- PGD Nguyn Tiên Son;
- Ttra, QLHN, TTKN thuôc, MP,TP;
- Phông Y tê qutn, huyn;
- VP (dê dang tãi ten cong TTDT cia SYT)
- Luit: VT, NVD.(2)
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