UBND THANH PHO HAT PHONG
SYTE

CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM
DQc Ip - Tir do - Hanh phüc

S: 121/SYT-NVD
V/v dinh chi luu hành và
thu hôi m phám không dat chat hrng

Hái Phông, ngày 2 tháng 03 náin 2019

Kinh gri: Các cci s& kinh doanh và sr dicing rn phm.
Thirc hin Cong van s6 3827/QLD-Iv1P ngày 22/03/2019 cüa Ciic Quân 1
Duçic - Bô Y t v vic dInh chi luu hành, thu hi m phm không dat cht luqng.
S& Y t Hãi Phông yêu cu:
1. Các co s& kinh doanh và sü ding m phm dInh chi km hành và thu hi
san phm m phrn sau:
- Süa rira m.t hat ngh ngira miin (S lô: 0602 1802/SNNM; Ngày san xu.t:
06/2/18; Han dung: 06/2/21; S tip nhn Phiu cong b san phâm m phâm:
001204/16/CBMP-HCM); do Cong ty TNHH san xu.t m phrn Lan Hào (Dja
chi: S 241 Bis Cách mang tháng 8, P.4, Q.3, Tp. H ChI Minh) san xu.t và chju
trách nhim dua san phtrn ra thj tnthng. L do thu hi: mu thr không dáp irng
yêu cu v gii han vi sinh vt trong m5 phm.
2. Giao Thanh tra Sâ Y t phi hcip vói phông Nghip vi Ducic, phông
Quàn 1 hành ngh& Trung tam Kim nghim thuc, m phm, thrc phm, Phông
Y t qu.n, huyn kim tra, giám sat các don vj thirc hin thông báo nay; xi'r 1
nhUng vi pham theo quy dnh hin hành. Báo cáo Cic Quán 1 Duçic và
quan chirc näng có lien quan./.
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]Vo'i n/ian:
- Nhu kInh giri;
- GD SYT (d báo cáo);
- PGD Nguyn Tin Scm;
- Ttra, QLHN, TTKN thuc, MP,TP;
- PhOng Y t qun, huyri;
- VP (de däng tái len cong TTDT ciia SYT)
- Li.ru: VT, NVD.(2)
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