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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 572/ATTP-TTra ngày 21/11/2019 của Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc kiểm tra, giám sát thực phẩm bảo vệ sức 

khỏe không đạt chất lượng.  

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 bảo vệ sức khỏe không đạt chất lượng.  

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 thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đạt chất 

lượng 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 không đạt chất lượng 
(Kèm theo Công văn số:  284/VP, ngày 27/11/2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

 

TT Tên sản phẩm bảo vệ sức 

khỏe 

Kết quả kiểm nghiệm Tên tổ chức công bố, sản 

xuất sản phẩm thực phẩm 

1 Lô sản phẩm thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe Health-Belief-

Efective Detox Slimming 

Capsules, thông tin trên nhãn: 

Mfg.Date 19/10/2019-

Exp.Date 18/10/2018-Lot 

No: 20181019 

Kết quả kiểm nghiệm chất 

Sibutramin 15529,41± 

3105,88µg/viên và 

Phenolphthalein 

14143,91±28287,59µg/viên  

- Công bố, nhập khẩu bởi 

Công ty Cổ phần Đầu tư Y-

D Hitech. Địa chỉ: Số 

1/32/48 phố Đỗ Đức Dục, 

phường Mễ Trì, quận Nam 

Từ Liêm, Hà Nội 

2 Lô sản phẩm thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe Viên giảm cân 

Giáng ngọc Eva, thông tin 

trên nhãn: Số kiểm soát 

012019, hạn dùng 28/5/2022 

Kết quả kiểm nghiệm chất 

Sibutramin Hydroclorid 

13,96mg/viên 

- Của Công ty TNHH 

Thương mại Dược phẩm 

Quốc tế BML, địa chỉ: 

Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê 

Hồng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương. 

- Công bố sản xuất tại Công 

ty Cổ phần Phúc Lâm, địa 

chỉ: Đường TS21, khu công 

nghiệp Tiên Sơn, phường 

Đồng Nguyên, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

3 Lô sản phẩm thực phẩm bảo 

vệ sức khỏe Men Pro New, 

hộp 30 viên, thông tin trên 

nhãn: NSX 25/12/2018, 

HSD: 24/12/2021 

Kết quả kiểm nghiệm chất 

Sildenafil 

23583,01±6603,24µg/viên 

- Của Công ty TNHH 

Thương mại Dược phẩm 

Quốc tế BML, địa chỉ: 

Thôn Vĩnh Mộ, xã Lê 

Hồng, huyện Thanh Miện, 

tỉnh Hải Dương. 

- Công bố sản xuất tại Công 

ty Cổ phần Phúc Lâm, địa 

chỉ: Đường TS21, khu công 

nghiệp Tiên Sơn, phường 

Đồng Nguyên, thị xã Từ 

Sơn, tỉnh Bắc Ninh. 

 

 


