UBND THANH PHO HAT P1-TONG

SO'YTE
S& 235'l /SYT-NVD
V/v dình chi luu hành thuc không cIt
tiêu chuân chat 1uçvng.

CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM
Doe 1p- Tir do - Hanh phñc
Hái Phông, ngày O tháng 09 näm 2019

Kinh gri: - Các ca sô khárn bnh, chüa bnh;
- Các co s& kinh doanh duac trên dia bàn.
Thirc hin Cong van s 14936/QLD-CL ngày 29/08/2019 cüa Ciic Quàn
1 Duçic - B Y t v viêc dInE chi luii hành thuc không dat tiêu chun cht
lugng;
Sà Y t Hài Phông yêu cu:
1. Các Ca sTi khám bnh, chüa bnh và các Ca sO kinh doanh duçic dInh
chi lixu hành và thu hi thuc Viên nén SEBEMIN (Betamethason 0,25mg và dChiorphenirarnin maleat 2mg), SDK: \TN-14320-11, S lô: SDM1711, Ngày
SX: 24/10/2017, Hin dung: 23/10/2020 do Cong ty Crown Pharm. Co Ltd
(Korea) san xut; Cong ty c ph.n duc 1iu Trung uang 2 (PHYTOPHARMA)
nhp khu. L do thu hi: Thuc khOng dat tiêu chun cht lugng v chi tiêu
Ham lu'qng Betamethasone.
2. Giao Thanh tra Si Y t phi hçip vi phông Nghip vii Dugc, phông
Quàn 1 hành ngh ngoài cong lap, Trung tam Ki&n nghirn thuc, rn phm,
thirc phm, Phông Y t qun, huyn kim tra, giám sat các dan v thirc hin
thông báo nay; xir 1 nhQng vi phrn theo quy djnh hin hành; báo cáo Ciic Quán
1 Ducic và các Ca quan chüc näng có lien quan./.
IVoi nhân:
- Nhu' kInh gin;
- GD SYT (dê báo cáo);
- PGD Nguyen Tiên Son;
- TTKN thuôc, rn5 phârn, thirc pharn;
- Phông Y tê qun, huyn;
- Ttra, QLHN,
- VP (dang tái len cng TTDT ci.ia SYT);
- Luu: VT, NVD.
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