
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:          /SYT- NVD
V/v công bố đợt 36 danh sách các 

công ty nước ngoài có thuốc 
vi phạm chất lượng

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

           Hải Dương, ngày     tháng 6 năm 2022

 

               Kính gửi: 
        - Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
        - Các đơn vị Y tế trong ngành; 
        - Các cơ sở bán buôn, bán lẻ thuốc trong tỉnh.

Căn cứ Luật Dược và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Dược hiện hành; 

Căn cứ Công văn số 4489/QLD-CL ngày 30/5/2022 của Cục Quản lý 
Dược về việc công bố đợt 36 Danh sách các công ty nước ngoài có thuốc 
vi phạm chất lượng (gửi kèm); Sở Y tế yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị phổ 
biến và tổ chức triển khai Công văn số 4489/QLD-CL ngày 30/5/2022 tới các  
bộ phận liên quan. Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, yêu 
cầu các đơn vị báo cáo về Sở Y tế để được hướng dẫn, xử lý.

Sở Y tế yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo các nội dung trên
Nơi nhận:  KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                         PHÓ GIÁM ĐỐC
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Thanh tra Sở, các Phòng chức năng Sở;
- Trung tâm KN thuốc-MP-TP tỉnh;
- Trung tâm CDC (Khoa truyền thông);
- Báo Hải Dương;
- Lưu: VT, NVD&QLHNYTTN (3).                                              Phạm Hữu Thanh
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