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Kính gửi:  

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện; 

     - UBND các xã, thị trấn; 

     - Các cơ sở hành nghề Dược tư nhân trên địa bàn. 

Thực hiện Công văn số 574/ATTP-TTra ngày 21/11/2019 của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và 

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

Để kịp thời thông tin, cảnh báo đến người tiêu dùng và tăng cường công tác 

quản lý Nhà nước lĩnh vực an toàn thực phẩm và dinh dưỡng, Văn phòng HĐND 

và UBND huyện đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông, UBND các xã, thị trấn: 

Tuyên truyền đến người tiêu dùng biết và cảnh báo người tiêu dùng không sử dụng 

thực phẩm đã bị thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy tiếp nhận đăng ký 

bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

2. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm chức năng trên địa bàn huyện tự 

kiểm tra, thu hồi và xử lý sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi. 

3. UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, khi phát hiện cơ sở kinh 

doanh thực phẩm chức năng vi phạm, tham mưu xử lý theo quy định hiện hành. Báo 

cáo kết quả thu hồi, xử lý (nếu có) về Văn phòng HĐND và UBND huyện. 

(Có danh sách các sản phẩm thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận công bố và Giấy 

tiếp nhận đăng ký bản công bố của sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe kèm theo). 

Nhận được Công văn này đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;   

- Chi Cục ATVSTP tỉnh;                                                                                                                                                 

- Lưu: VT. 
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Danh sách các sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe bị thu hồi 
(Kèm theo Công văn số: 285/VP, ngày  27 /11/2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

 

TT Tên sản phẩm Số Giấy xác nhận công bố/Giấy tiếp 

nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 

Ngày cấp 

I Công ty Cổ phần Quốc tế Dreamt Life Việt Nam, có địa chỉ TT10-11 khu ĐTM Văn 

Phú, phường Phú La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội 

1 Bổ gan ăn khang 32729/2017/ATTP-XNCB 13/9/2017 

2 Diabet Dream 42751/2017/ATTP-XNCB 17/11/2017 

3 An Giấc Khang 28333/2017/ATTP-XNCB 14/8/2017 

4 Trinh nữ hoàng cung 32143/2017/ATTP-XNCB 11/9/2017 

5 Sắc xuân EVA 28790/2017/ATTP-XNCB 20/8/2017 

6 Curcumin nano plus 28331/2017/ATTP-XNCB 14/8/2017 

7 Khớp an khang 3173/2018/ĐKSP 04/06/2018 

8 Họng an khang 3407/2018/ĐKSP 11/6/2018 

9 An phế Poloco 3033/2018/ĐKSP 30/5/2018 

10 Thymokid Mymy 2376/2018/ĐKSP 09/5/2018 

11 Mymy Kid 2375/2018/ĐKSP 09/5/2018 

12 Mymy Calci 3923/2018/ĐKSP 02/7/2018 

13 Dạ dày Bà Đang 6662/2018/ĐKSP 05/10/2018 

II Công ty Cổ phần Dược phẩm LD Việt Đức, địa chỉ: Số nhà 112, lô C2 liền kề khu đô 

thị mới Đại Kim - Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

14 Euginca 4239/2017/ATTP-XNCB 07/2/2017 

III Công ty Cổ phần Dược phẩm LD Việt Pháp, địa chỉ: Số 69C1, khu đô thị Đại Kim- 

Định Công, phường Đại Kim, quận Hoàng Mai, Hà Nội 

\15 Eurica Forte 22848/2017/ATTP-XNCB 12/7/2017 

 


