UBND THANH PHO HAT PHONG
S Y TE

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Dc 1Ip - Ti1r do - Hn1i phüc

S: .1236 /SYT-NVD
V/v dInh clii luit hành và thu hi m5
phâm không dat tiêu chuân chat lucmg

HáiPhdng, ngay22 tháng g nàin 2019

KInh gri:
- Các cor so' kinh doanh và sr diing m5 phrn;
- Cong ty c phân dông y h9c Báo Lam
(Dia chi: So' 767 Tru'&ng Chinh, P. Quán Ti-li; Q. Kié'n An, Tp. Hái Phông).

Thirc hin COng van s 13973/QLD-MP và Cong van s 13975/QLD-MP
ngày 19/8/2019 cüa Ciic Quán 1 Du'çic - B Y tê ye vic dInh chi lu'u hành và
thu hi rn9 :p1ii không dat tiêu chun cht luvng.
Y t I-Iái PhOng yêu cu:
1. Các co s& kinh doanh và sfr ding m phrn dInh chi lu'u hành và thu hM
các san phm m phrn sau:
- San phâm Bào Lam trng da ng&a trj nin (S lô: 08; Ngày san xuit:
17/8/2018; Han diing: 17/8/2021; S tip nEn Phiu cong bô san phrn rn'
phm: 02/14/CBMP-HP); do Cong ty c phn dông y h9c Báo Lam (Dja chi: S
767 Tri.thng Chinh, phuO'ng Quán Trü, qun Kin An, thành ph Hâi PhOng) san
xut và chu trách nhim du'a san phm ra thj tru'ng. L do thu hi: Mu thü' có
chira Dexamethason acetat là thành phn không du'gc phép sü dirng trong m9
phrn.
- San phm Kern 3 tác ching Trüc Mai (So lô: 01; Ngày san xuât:
12122017; I-Ian ding: 11122020; S tip nhn Phi&i cong bô san phârn rn'
phm: 001736/16/CBMP-HCM) do Cong ty TN}IH SX-XNK-TM rn9 phm
Khôi Nguyen (Dja chi: 197/83 Thoai Ngçc Hu, phu'ng Phü Thach, qun Tan
PIiü, thành ph H Chi Minh) san xut Va chju trách nhim dua san phrn ra thj
tru'ng. L do thu hM: Mu thi'r có chira Dexarnethason acetat là thành phn
không du'çic phép sü dvng trong m5 phm.
- San phm Kern thào du'cc dOng y Nhu Xuân (S lô: V8400001; ngày
san xu.t: 02.01.18; han diing: 02.01.21; S tiêp nhn Phiêu cOng b san phrn
m phtrn: 57/16/CBMP-HGI) do Co' sO' Ngân Anh (Dja chi: Ap DOng Thun, xã
Dông Thnh, huyn Châu Thành, tinh I-Iu Giang) san xut và chju trách nhirn
du'a san phrn ra thi tru'ng. L do thu hM: Mu thfr khOng dáp lrng quy dnh ye
chi tiêu d dng du khi lu'çing.

2. Cong ty cph.n dông y h9c Bào Lam: gui thông báo thu hôi tâi nhcrng
noi phân ph&, sir diing các san phm do Cong ty dirng ten cong b nêu trên.
Tiên hânh thu hi toân b các 10 rni phâm không dáp ng quy djnh. Gri báo cáo
thu hi 10 rn' phm không dáp ung quy djnh v Ciic Quán 1 Duc - B Y t và
Si Y t I-Iãi Phông truâc ngày 10/9/20 19.
3. Giao Thanh tra S Y t ph& hcip vâi phông Nghip vi Dugc, phông
Quán 1 hành ngh& Trung tarn Kim nghim thuc, m phm, t1c phtm,
Phông Y t qun, huyn giám sat vic thu hi m phArn không dáp üng quy
djnh, kirn tra vic thrc hin các quy djnh hin hành v san xuLtt, kinh doanh m
phm cüa doanh nghip. Xir 1 vi phim theo quy dnh và báo cáo Cic Quán 1
Diçc và các c quan chCrc nàng có lien quail.!. /
No'i nh/in:

- Nhu kInh gui;
- GD SYT (dé báo cáo);
- POD Nguyen Tiên Son;
Ttra, QLHN, 'TTKN thuôc, MP,TP;
- Phông Y t quin, huyn;
- VP (dê dang tái len cong TTDT cia SYT)
- Luu: VT, NVD.(2)
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