UBND THANH PHO HAT PHONG

S Y TE
S: 24/SYT-NVD
V/v dinh chi Iuu hành thué,c không dt
tiêu chuân chat 1ucng.

CONG HOA XA HQI CHU NGHiA VIT NAM
Thc 1p - Tiy do - Hanh phñc

Hái Phóng, ngày/i tháng 09 näin 2019

Kinh g1ri: - Các ca sô khárn bnh, ch€a bnh;
- Các co' S& kinh doanh du'ac trên dia bàn.
Thc hin Cong van s 155 82/QLD-CL ngày 11/09/20 19 cüa Ciic Quãn
1 Di.IçYC - Bô Y t v vic dInh chi lu'u hành thuc không dt tiêu chun cht
1ung;
Si Y t Hài Phông yêu câu:
1. Các ca s& khám bnh, chia berth và CC Ca s kinh doanh duqc dInh
chi lu'u hành và thu hi thuc corn Virvic gran, SDK: \TN-15912-12, S lô:
17004, Ngày SX: 03/03/20 17, Hin diing: 02/03/2020 do Cong ty Binex Co., Ltd
(Korea) san xut; Cong ty c phn duc phrn Vinh Phiic (Vinphaco) nhp
khu. L do thu hi: Thuc không dat tiêu chuan chat 1ung v chi tiêu Djnh
hiqng Acid ascobic và Calci pantothenat.
2. Giao Thanh tra SO' Y t phéi h9p vó'i phOng Nghip vi1 Dugc, phOng
Quân 1 hành ngh ngoài cong lap, Trung tarn Kirn nghirn thu&, rn' phâm,
thrc phrn, Phông Y t qun, huyn kirn tra, giárn sat các don vj thirc hin
thông báo nay; xà 1 nhctng vi phrn theo quy dnh hin hành; báo cáo Cc Quán
1 Dugc và các ca quan chirc nãng có lien quan./. h"
No'i ,ihân:
- Nhu' kInh gui;
- GD SYT (de báo cáo);
- PGD Nguyen Tiên Soii;
- TTKN thuôc, in5 phârn, tbirc phârn;
- Phông Y té qun, huyn;
- Ttra, QLHN,
- VP (dang tãi Len cng TTDT cüa SYT);
- Luu: VT, NVD.

Nguyen Tiên So'n

