
Kính gửi: 

- Sở Y tế các tỉnh: Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn; 

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm các tỉnh, thành phố: Đà Nẵng, 

Bắc Ninh và Thành phố Hồ Chí Minh; 

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương. 

 

Ngày 27/01/2022 Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm đã ban hành Quyết định 

số 29/QĐ-ATTP về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm đối 

với sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên nang Gân Cốt Hoàn, LSX: 0006, 

NSX: 20/06/2019, HSD: 19/06/2022 của Hộ kinh doanh Kim Hòa, địa chỉ: 58 Cao 

Văn Lầu, Phường 1, Quận 6, TP. Hồ Chí Minh (là cơ sở công bố, sản xuất sản 

phẩm); mẫu lấy tại Nhà thuốc Dũng Loan, địa chỉ: 243 Lê Trung Đình, phường 

Trần Hưng Đạo, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi và Quyết định số 67/QĐ-

ATTP ngày 23/03/2022 của Cục An toàn thực phẩm đính chính quyết định thu hồi 

sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm. 

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, Cục An toàn thực phẩm đề nghị 

Sở Y tế: Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn; Ban Quản lý An toàn thực phẩm: 

Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực 

phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương kiểm tra, giám sát việc thu hồi 

sản phẩm trên địa bàn đối với sản phẩm có thông tin nêu trên; tổng hợp báo cáo 

về Cục An toàn thực phẩm trước ngày 30 tháng 05 năm 2022 để xử lý theo quy 

định của pháp luật.  

 Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương (để phối 

hợp chỉ đạo); 

- Lưu: VT, PCTTR. 

 

 

 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
 

 

 

 

Trần Việt Nga 
 

 

                   BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

Số:             /ATTP-PCTTR 

V/v kiểm tra, giám sát việc lưu hành 

sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

chứa chất cấm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

         Hà Nội, ngày           tháng 5 năm 2022 
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