UBND THANI-I PHO 1-IAI PHONG
sO' Y TE
S: 3Gi /SYT-NVD

CONG I-IOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM
Dc lap - Tu' do - Hrnh phñc
Hal Phông, ngày

tháng 09 nàin 2019

V/v dInh chi 1uuhànhthuc không dt
tiêu chuân chat Iuçing.

KInh gü'i: - Các co sô khám bnh, chU'a bnh;
- CáC Co s& kinh doanh du'crc trên dia bàn.
Thirc hin Cong van s 16457/QLD-CL ngày 23/09/2019 cua Ciic Quàn
l DU'çYC - B Y t v viêc thu hi thuc Clavophynamox 1000 không dat tiêu
chuan cht lucing;
So' Y th Hài PhOng yêu cau:
1. Các Co sO' khám bnh, chtta bênh và cac co sO' kinh doanh du'qc dInh
chi lu'u hành và thu hi thuc Viên nén bao phim Clavophynamox 1000
(Amoxicillin 875mg, clavulanic acid 125mg), SDK: VN-20275-17, S 1ô: 1(026,
Ngày san xut: 14/01/2018, Han dung: 13/01/2020 do Cong ty Flamingo
Pharmaceuticals Ltd (India) san xut; Cong ty c phn duc phm Dai Nam
nhp ldu. L do thu hi: Thuc không dat tiêu chun ch.t lu'Qng ye chi tiêu D
bOa tan cüa amoxicillin và clavulanic acid.
2. Giao Thanh tra SO' Y t phiM hçip vó'i phông Nghip vii Duqc, phOng
Quân l hành ngh ngoài cong 1p, Trung tam Kim nghim thuc, m phm,
thirc ph.m, PhOng Y t quân, huyên kirn tra, giárn sat các don vj thirc bin
thông báo nay; x l nhng vi phm theo quy djnh hin hành; báo cáo Ciic Quàn
l Du'çic và các co' quan chCrc nàng có lien quan./. /
.T\To'i u/ian:

- Nhu kInh gCri;
- GD SYT (dê báo cáo);
- PGD Nguyn Tiên Son;
- TTKN thuc, ni phâm, thrc phirn;
- Phông Y tê qun, liuyn;
- Ttra, QLHN,
- VP (dang tâi len cng TTDT cia SYT);
- Luu: VT, NVD.
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