
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

BCĐ LIÊN NGÀNH VỀ AN 

TOÀN VỆ SINH THỰC PHẨM 
 

Số:         /BCĐ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 

TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 8 năm 2022 
V/v thu hồi sản phẩm không bảo đảm 

 an toàn thực phẩm 

 

 

         Kính gửi:  

 

 

- Văn phòng HĐND-UBND thành phố; 

-  Đội Quản lý thị trường số 1; 

-  Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh ATTP các phường, xã; 

-  Các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe. 
 

Thực hiện Công văn số 324/ATTP-NV ngày 09/8/2022 về việc thu hồi 

sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, Ban Chỉ đạo (BCĐ) liên ngành về 

vệ sinh ATTP thành phố đề nghị các đơn vị liên quan;  BCĐ liên ngành về vệ 

sinh ATTP các phường, xã; các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

trên địa bàn thành phố thực hiện các nội dung sau: 

1. Văn phòng HĐND-UBND thành phố phối hợp với Đội Quản lý thị 

trường số 1 và các đơn vị liên quan tuyên truyền đến người tiêu dùng biết: 

Không mua, sử dụng sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe DẠ DÀY 

STOMACHP, số lô: lô SX: 1110622, NSX: 21/06/22, HSD: 20/06/25 của Công 

TNHH dược mỹ phẩm Tín Phát, địa chỉ: Khu tái định cư A34, Thôn Ải, xã Di 

Trạch, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, Việt Nam (là tổ chức đăng ký bản 

công bố sản phẩm) và Công ty cổ phần Dược phẩm công nghệ BIBITA, địa chỉ: 

Thôn Nghĩa Hảo, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội, Việt 

Nam sản xuất sản phẩm. 

(Chi tiết trong Quyết định số 326/QĐ-ATTP ngày 04/8/2022 của Cục An 

toàn thực phẩm về việc Thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đã 

được Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đăng tải ở mục Thông báo trên Trang 

thông tin điện tử tổng hợp của Chi cục có địa chỉ truy cập là: 

langson.vfa.gov.vn). 

2. Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các phường, xã 

phối hợp tuyên truyền đến người tiêu dùng biết và cảnh báo người tiêu dùng về 

các sản phẩm thực phẩm có thông tin như trên tại địa bàn.  

3. Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn 

thành phố tự kiểm tra, thu hồi và xử lý các sản phẩm thực phẩm bị thu hồi do 

không bảo đảm an toàn thực phẩm theo quy định. 



 (Công văn số 324/ATTP-NV ngày 09/8/2022 của Chi cục An toàn thực 

phẩm tỉnh Lạng Sơn; Quyết định số 326/QĐ-ATTP ngày 04/8/2022 của Cục An 

toàn thực phẩm gửi kèm theo). 

Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm thành phố đề nghị 

các đơn vị liên quan, Ban Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm các 

phường, xã; các cơ sở kinh doanh thực phẩm bảo vệ sức khỏe trên địa bàn thành 

phố triển khai thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- Chi cục ATTP tỉnh; 

- CPVP, CV; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT.  

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN    

 

 

 

 

       PHÓ CHỦ TỊCH UBND THÀNH PHỐ 

Nguyễn Thị Hồng Vân  
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