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

toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Lạng Sơn về việc tạm dừng lưu thông hàng hóa. 

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 về các sản phẩm 

thực phẩm bị tạm dừng lưu thông hàng hóa.  

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

kiểm tra, thu hồi và xử lý thực phẩm trong danh sách tạm dừng lưu thông hàng hóa. 

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 thực phẩm bị tạm dừng lưu thông hàng hóa 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 tạm dừng lưu thông hàng hóa 
(Kèm theo Công văn số:     /VP, ngày    /11/2019 của Văn phòng HĐND và UBND huyện) 

 

TT Trích yếu văn 

bản 

Tên sản phẩm bị 

thu hồi/tạm dừng 

lưu thông 

Lý do tạm dùng 

lưu thông hành 

hóa 

Tên tổ chức/cá nhân 

chịu trách nhiệm thu hồi 

1 Thông báo số 

3734/TB-ATTP 

ngày 19/11/2019 

của Cục ATTP 

về tạm dừng lưu 

thông hàng hóa 

Tạm dừng việc bán, 

lưu thông hàng hóa 

lô thực phẩm chức 

năng Slimming 

Healthcare LLC-7 

Days Slim Comples 

30 Capsules (Số lô 

7050119, NSX: 

không có, HSD: 

03/2021) 

Chỉ tiêu 

Sibutramine 

không đạt chất 

lượng (Công bố: 

Âm tính, Kết quả: 

Dương tính) 

- Tổ chức, cá nhân công 

bố, nhập khẩu sản phẩm 

(cơ sở được kiểm tra) 

Công ty TNHH Thương 

mại Linh Trí. Địa chỉ cũ: 

120 đường Đình Thôn, 

phường Mỹ Đình 1, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội; 

Địa chỉ mới: Số 4, ngõ 61 

đường Nguyễn Văn Giáp, 

phường Cầu Diễn, quận 

Nam Từ Liêm, Hà Nội. 

- Xuất xứ: công ty 

Slimming Healthcare, 

LLC, địa chỉ 19 Hutton 

Centre Dr Santa Ân, Ca 

92707-5753, USA. 

2 Thông báo số 

3735/TB-ATTP 

ngày 19/11/2019 

của Cục ATTP 

về tạm dừng lưu 

thông hàng hóa  

Tạm dừng việc bán, 

lưu thông hành hóa 

lô thực phẩm bảo vệ 

sức khỏe Trùng 

Thảo Ăn Ngủ Ngon 

(Số lô 012019, NSX: 

200219, HSD: 

200222) 

Không đạt chỉ 

tiêu Melatonin, 

tổng số vi khuẩn 

hiếu khí và tổng 

số bào tử nấm 

mốc - men 

- Tổ chức, cá nhân công 

bố, nhập khẩu sản phẩm 

(cơ sở được kiểm tra) 

Công ty TNHH Dược 

phẩm USA VIP. Địa chỉ 

số 2 nhà 26 TT1 khu nhà 

Thạch Bàn, Phường Thạch 

Bàn, quận Long Biên, Hà 

Nội. 

- Tên tổ chức sản xuất sản 

phẩm: Công ty TNHH 

Dược phẩm 

TRADIPHAR. Địa chỉ: 

Thôn Phục Thiện, xã 

Hoàng Tiến, Chí Linh, 

Hỉa Dương. 

 


