ỦY BAN NHÂN DÂN
THỊ XÃ ĐIỆN BÀN
Số: 1557

/UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Điện Bàn, ngày

29 tháng 7 năm 2022

V/v thu hồi hiệu lực Giấy tiếp
nhận đăng ký công bố sản 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 các Công văn của Chi cục An toàn vệ sinh
thực phẩm tỉnh Quảng Nam tại: Công văn số 228/ATTP-NV&CTTT ngày
25/7/2022, Công văn số 230/ATTP-NV&CTTT ngày 25/7/2022 và Công văn số
231/ATTP-NV&CTTT ngày 25/7/2022 về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận
đăng ký công bố sản 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 để Nhân
dân biết, tránh sử dụng các sản phẩm thực phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận
đăng ký công bố sản phẩm, cụ thể như sau:
TT
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Tên sản phẩm,
số đăng ký
Sản phẩm thực
phẩm bảo vệ sức
khỏe Bổ phổi
Bách Liên, số
3811/2022/ĐKSP
ngày 01/6/2022

Tên tổ chức, cá
nhận và địa chỉ
Công ty Cổ phần
SADIPHA, địa
chỉ: Số 30 Mai
Anh
Tuấn,
phường Ô Chợ
Dừa, quận Đống
Đa, TP Hà Nội
công bố và do
Nhà máy - Công
ty Cổ phần
SADIPHA, địa
chỉ: Khu Công
nghiệp Lương
Sơn, xã Hòa
Sơn,
huyện
Lương Sơn, tỉnh
Hòa Bình sản
xuất.
Sản phẩm thực Công ty Cổ phần
phẩm dinh dưỡng Dược
phẩm
y học Abbott Natural Health,

Lý do tạm
Thời gian tạm
dừng sản xuất dừng sản xuất
Công ty Cổ
Từ ngày
phần
04/7/2022
SADIPHA xin
rút hồ sơ Giấy
tiếp nhận đăng
ký bản công bố
sản phẩm thực
phẩm bảo vệ
sức khỏe Bổ
phổi Bách Liên

Công
phần
phẩm

ty

Cổ Từ
ngày
Dược 06/7/2022
Natural

PediaSure
Strawbery cho trẻ
từ 01 đến 10 tuổi,
số
6998/2020/ĐKSP
ngày 27/10/2020

địa chỉ: DG 1033 Khu đấu giá
TDC
Kiến
Hưng, quận Hà
Đông, thành phố
Hà Nội công bố

Sản phẩm thực
phẩm dinh dưỡng
y học Abbott
PediaSure
Vanilla cho trẻ từ
01 đến 10 tuổi, số
6842/2020/ĐKSP
ngày 19/10/2020

Doanh nghiệp tư
nhân đầu tư và
xuất nhập khẩu
Anh Việt, địa
chỉ: Sô 5, ngõ
Linh Quang A,
phường
Văn
Chương, quận
Đống Đa, TP Hà
Nội

Sản
phẩm
PediaSure
Vanilla,
số
132/2019/ATTPĐKSP
ngày
06/3/2019

Công ty TNHH
dịch vụ quốc tế
Bắc Nam, địa
chỉ: số nhà 12,
đường số 2, xã
Mai Đình, huyện
Sóc Sơn, Tp Hà
Nội

Sản phẩm dinh
dưỡng dành cho
trẻ từ 01 đến 10
tuổi: Sữa bột
PediaSure

Công ty TNHH
Starex, địa chỉ:
số 175/55/7 phố
Lạc Long Quân,
phường Nghĩa
Đô, quận Cầu
Giấy, TP Hà Nội
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3

4
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Health xin hủy
hồ sơ Giấy tiếp
nhận đăng ký
bản công bố sản
phẩm
thực
phẩm
dinh
dưỡng y học
Abbott
PediaSure
Strawbery cho
trẻ từ 01 đến 10
tuổi
Doanh nghiệp
tư nhân đầu tư
và xuất nhập
khẩu Anh Việt
xin hủy hồ sơ
Giấy tiếp nhận
đăng ký bản
công bố sản
phẩm
thực
phẩm
dinh
dưỡng y học
Abbott
PediaSure
Vanilla cho trẻ
từ 01 đến 10
tuổi
Công ty TNHH
dịch vụ quốc tế
Bắc Nam xin
hủy hồ sơ Giấy
tiếp nhận đăng
ký bản công bố
sản
phẩm
PediaSure
Vanilla
Công ty TNHH
Starex xin thu
hồi hồ sơ Giấy
tiếp nhận đăng
ký bản công bố
sản phẩm dinh
dưỡng dành cho
trẻ từ 01 đến 10
tuổi: Sữa bột
PediaSure

Từ
ngày
06/7/2022

Từ
ngày
06/7/2022

Từ
ngày
06/7/2022
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Sản phẩm thực
phẩm bảo vệ sức
khỏe Siro bổ phổi
xuyên tâm liên,
số
2843/2022/ĐKSP
ngày 02/5/2022

Công ty Cổ phần
Dược
phẩm
Đông
Dương,
địa chỉ: Nhà số
04, Lô 14 Khu
dịch vụ Tây Nam
Linh
Đàm,
phường Hoàng
Liệt,
quận
Hoàng
Liệt,
Hoàng Mai, TP
Hà Nội công bố
và do Nhà máy
GMP-Công ty
Cổ phần Dược
phẩm Western
Pharma, địa chỉ:
Thôn Sở Hạ, xã
Ninh Sở, huyện
Thường
Tín,
thành phố Hà
Nội sản xuất.

Công ty Cổ Từ
ngày
phần
Dược 08/7/2022
phẩm
Đông
Dương xin rút
hồ sơ Giấy tiếp
nhận đăng ký
bản công bố sản
phẩm
thực
phẩm bảo vệ
sức khỏe Siro
bổ phổi xuyên
tâm liên.

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 hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký công bố sản phẩm của các sản phẩm thực
phẩm nêu trên.
3. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dược tư nhân trên địa bàn thị xã
- Thực hiện thu hồi các sản phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng
ký công bố sản 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 các sản phẩm thực phẩm bị thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng
ký công bố sản 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

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Thúy Hằng

