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V/v thu hồi sản phẩm không
bảo đảm an toàn thực phẩm.

Kính gửi:
- Phòng Văn hóa - Thông tin thị xã;
- Trung tâm VHTT-TTTH thị xã;
- UBND các xã, phường;
- Các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã.
Ủy ban nhân dân thị xã nhận Công văn số 80/ATTP-NV&CTTT ngày
17/4/2022, Công văn số 97/ATTP-NV&CTTT ngày 16/5/2022 và Công văn số
123/ATTP-NV&CTTT ngày 30/5/2022 của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm
về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm.
Về vấn đề này, Ủy ban nhân dân thị xã có ý kiến chỉ đạo như sau:
1. Giao Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao &
Truyền thanh - Truyền hình thị xã thông tin tuyên truyền trên Cổng thông tin điện
tử thị xã, Đài Truyền thanh - Truyền hình thị xã, Đài truyền thanh cơ sở về việc
thu hồi các sản phẩm thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm để Nhân dân
biết, tránh sử dụng các sản phẩm thực phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm,
cụ thể như sau:
a. Sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia do Công ty TNHH dược
mỹ phẩm Lasva, địa chỉ: xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội nay đổi tên
thành Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma,
địa chỉ: Thôn Kim Đái 1, xã Kim Sơn, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội (là tổ chức tự
công bố và sản xuất sản phẩm). Đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm:
Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, địa chỉ: Khu 11, thị trấn Hàng
Trạm, huyện Yên Thuỷ, tỉnh Hòa Bình.
b. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Dapha Ginsheng, số lô:
010921, NSX:10/9/2021, HD: 09/9/2024 và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức
khỏe viên uống sáng da Queen Eva, số lô: 011121, NSX: 10/12/2021, HD:
09/12/2022 của Công ty TNHH Dapharco.TB, địa chỉ: Tổ 13, thị trấn An Bài,
huyện Quỳnh Phụ (là tổ chức tự công bố và sản xuất sản phẩm). Sản xuất tại: Nhà
máy GMP-Công ty dược phẩm Oshii, địa chỉ: Lô CN5, KCN Thạch Thất, Quốc
Oai, xã Phùng Xá, huyện Thạch Thất, thành phố Hà Nội.
c. Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Bổ hoàn dương plus (số lô:
SOLO: 02.2022, NSX: 11/05/2022, HSD: 10/05/2025) được sản xuất tại Công ty
TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan
Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội): Do Công ty TNHH thương
mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân Diên, huyện
Nam Đàn, tỉnh Nghệ An đăng ký Bản công bố sản phẩm, Giấy tiếp nhận bản công
bố sản phẩm số: 6537/2021/ĐKSP ngày 18/7/2021.

Lý do:
- Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở
đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ
sức khỏe theo quy định (là khu vực dự phòng theo sơ đồ mặt bằng công ty nộp
trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu
thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Cục An toàn thực
phẩm)
- Nội dung ghi nhãn không phù hợp với hồ sơ công bố: Không ghi tên cơ
sở sản xuất: “Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển”’; sai thành phần
cấu tạo (theo hồ sơ công bố: bột vỏ hàu, nhãn thành phẩm ghi: chiết xuất vỏ hàu).
d. Sản phẩm Kumiko slim được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y
dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng,
huyện Đan Phượng, Hà Nội): Nhãn ghi Công ty TNHH Pharma Quốc Anh, địa
chỉ: Thôn Khánh Vân, huyện Thường Tín, TP Hà Nội. Sản phẩm không ghi số lô,
ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Lý do: Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm
bảo vệ sức khỏe theo quy định (là khu vực dự phòng theo sơ đồ mặt bằng công ty
nộp trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu
cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Cục An toàn
thực phẩm).
e. Sản phẩm Giấm táo slim (số lô: 01.2022, NSX: 26/02/2022, HSD:
25/02/2025) được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển
(địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà
Nội), nhãn ghi: thực phẩm bảo vệ sức khỏe Giấm táo slim hỗ trợ giảm béo.
Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng, phân phối sản phẩm:
Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thy, địa chỉ: 164/10 đường An Phú
Đông 9, khu phố 1, phường An Phú Đông, quận 12, Thành phố Hồ Chí Minh.
Lý do: Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm
bảo vệ sức khỏe theo quy định (là khu vực dự phòng theo sơ đồ mặt bằng công ty
nộp trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu
cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Cục An toàn
thực phẩm); không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.
f. Sản phẩm Nio Slim được sản xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược
phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện
Đan Phượng, Hà Nội): Ghi nhãn thực phẩm bảo vệ sức khỏe Nio Slim hỗ trợ giảm
béo; trên nhãn không có tên đơn vị công bố, sản xuất sản phẩm. Sản phẩm không
ghi số lô, ngày sản xuất, hạn sử dụng.
Lý do: Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm
bảo vệ sức khỏe theo quy định (là khu vực dự phòng theo sơ đồ mặt bằng công ty
nộp trong hồ sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu

cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Cục An toàn
thực phẩm); không thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.
g. Sản phẩm Stony bổ thận tráng dương, tăng cường sinh lý được sản
xuất tại Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển (địa chỉ: Điểm công
nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội): Thương nhân
công bố và chịu trách nhiệm về chất lượng và phân phối sản phẩm: Công ty TNHH
thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, địa chỉ: Xóm Hồ Sơn, xã Vân
Diên, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An (Số lô: 03.2022, NSX: 12/5/2022, HSD:
11/5/2025).
Lý do: Sản phẩm được sản xuất tại cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận
cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm
bảo vệ sức khỏe theo quy định/ cơ sở không được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện ATTP (là khu vực dự phòng theo sơ đồ mặt bằng công ty nộp trong hồ
sơ đăng ký cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP đạt yêu cầu thực hành
sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe tại Cục An toàn thực phẩm); không
thực hiện công bố sản phẩm theo quy định.
2. Giao UBND các xã, phường thông tin tuyên truyền trên Đài truyền thanh
cơ sở; trang mạng xã hội địa phương…để Nhân dân nắm bắt thông tin về việc thu
hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm
sức khỏe nêu trên.
3. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã:
- Yêu cầu Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh
Việt Pharma, Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát, Công ty TNHH
Dapharco.TB, Công ty TNHH sản xuất - Y dược phẩm Vĩnh Điển, Công ty TNHH
thương mại và dịch vụ Ngọc nữ Protect Health, Công ty TNHH Pharma Quốc
Anh và Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Đan Thy thực hiện thu hồi sản
phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm thực phẩm nêu trên
tại cơ sở (nếu cơ sở có kinh doanh).
- Trong trường hợp ngành chức năng phát hiện cơ sở kinh doanh dược vẫn
tiếp tục buôn bán sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối với các sản
phẩm thực phẩm nêu trên, sẽ thực hiện xử lý vi phạm theo quy định pháp luật.
Đề nghị Phòng Văn hóa - Thông tin, Trung tâm VHTT-TTTH thị xã,
UBND các xã, phường và các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã
triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Chi cục ATVSTP tỉnh QN;
- Trung tâm Y tế thị xã;
- Công an thị xã;
- Đội Quản lý thị trường số 6;
- Lưu: VT, cDiem
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