UBND THANH PHO HAT PT-TONG
SYYTE

CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM
Dc lap - Tr do - Hiih phüc

S: 23 /SYT-NVD
V/v dInh chi luu hànhvà thu hi m
phârn không dat tiêu chuân chat luvng

Hdi Phông, ngày O

tháng 09 nàn'z 2019

KInh g1ri: Các co só kinh doanh và sr diing ni pMrn.
T1c hin Cong van s 14939/QLD-MP ngày 29/08/2019 cüa Ciic Quân
1 Dixçic - Bô Y t v vic dInh chi 1uu hành và thu hi ni phm không dat chit
1ung.
Si Y tê Hãi Phông yéu cu:
1. Các co sô kinh doanh và si:r dung rn phrn dInh chi luu hành và thu hi
lô san phrn m phm sau:
- San phm Kern thoa n-it Vitamin E - Nhãn hang Naco (S 1ô: 01K; ngày
san xut: 01.09.18; han sir diing: 01.09.2023; S tip nhn Phiêu cong bô san
phrn rn phm: 00527/18/CBMP-HCM) do Cong ty TNHT-I san xut mr phm
vâ djch v11 thu'ong mai Ng9C Anh (D/a chi: So' 4375 Nguyen Cicu Phi,, khu M
4, phu'&ng Tan Tgo A, qun BInh Tan, thành pM Ho ChI Minh) san xut và chu
trach nhirn du'a san phrn ra th tru&ng. L do thu hi: I(t qua kirn nghim
mu thir khOng có Vitamin E, khOng thng nht vii thành ph.n cong thirc san
phm dã cong b tai Phiu cong b san phm m phrn s 00527/18/CBMPHCM.
2. Giao Thanh tra S& Y t ph& hçip vói phông Nghip v11 Duc, phông
Quán 1 hành ngh, Trung tarn Kirn nghim thuc, rn' phrn, thxc phrn,
Phông Y t qun, huyn kirn tra, giám sat các don vj thirc hin thông báo nay;
xir 1 nh&ng vi pham theo quy djnh hin hành. Báo cáo Ciic Quán 1 Dugc Va
các co' quan chüc näng Co lien quan./.
1Vo'i u/ian:

- Nhu kInh gri;
- GD SYT (dê báo cáo);
- PGD Nguyn Tiên San;
- Ttra, QLHN, TTKN thuôc, MP,TP;
- Phèng Y tê qutn, buyn;
- VP (d dang tãi 1n cng TTDT eCia SYT)
- Luu: VT, NVD.(2)
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