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TP. Lạng Sơn, ngày      tháng 10 năm 2022 
V/v giám sát việc lưu hành  

sản phẩm TPBVSK Nam Á  

Cường Thận 

 

 

         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 413/ATTP-NV ngày 04/10/2022 về việc giám sát 

việc lưu hành sản phẩm TPBVSK Nam Á Cường Thận của Chi cục An toàn vệ 

sinh 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: 

Sản phẩm TPBVSK Nam Á Cường Thận của Công ty TNHH sản xuất 

và XNK thực phẩm chức năng Asean (địa chỉ: Số 33, ngõ 30 đường nhánh 422, 

xã Tân Lập, huyện Đan Phượng, thành phố Hà Nội) đăng ký bản công bố sản 

phẩm số 4984/2019/ĐKSP ngày 10/5/2019; đơn vị sản xuất là Công ty cổ phần 

dược phẩm liên doanh doanh FOXS-USA (địa chỉ: Cụm công nghiệp Hà Bình 

Phương, xã Văn Bình, huyện Thường tín, thành phố Hà Nội). Sản phẩm 

TPBVSK Nam Á Cường Thận có thông tin như trên đã vi phạm do “Sử dụng 

chất, hóa chất, phụ gia thực phẩm hoặc chất hỗ trợ chế biến thực phẩm cấm 

sử dụng hoặc ngoài danh mục được phép sử dụng” và bị tước quyền sử dụng 

Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm trong thời gian 14 tháng kể từ 

ngày 12/9/2022. 

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

phối hợp thông tin đến người tiêu dùng biết và cảnh báo người tiêu dùng về 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 sản phẩm thực phẩm do không bảo đảm 

an toàn thực phẩm theo quy định. 
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 (Công văn số 413/ATTP-NV ngày 04/10/2022 của Chi cục An toàn thực 

phẩm tỉnh Lạng Sơn 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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