
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày       tháng 02 năm 2022 
V/v thu hồi Viên bao phim 

VITAMIN C 
 

 

   

Kính gửi:  

 - Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành. 

 

          Sau khi xem xét Văn bản số 13/BC-KN ngày 16/02/2022 của Trung tâm 

Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm về việc mẫu không đạt chất lượng. 

Theo đó, Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm báo cáo kết quả 

kiểm nghiệm đối với 01 mẫu không đạt chất lượng lấy tại Nhà thuốc Vạn Phúc 

(Địa chỉ: số 42 đường Trần Đăng Ninh, phường Hoàng Văn Thụ, thành phố 

Lạng Sơn), cụ thể: 

 Thực phẩm bổ sung Viên bao phim VITAMIN C (Vitamin C 50mg); số 

lô, ngày sản xuất: 0120 100320; hạn dùng: 100323; số đăng ký: 

7277/2017/ATTP-XNCB; cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà 

Thành. Kết quả kiểm nghiệm mẫu trên không đạt chất lượng về chỉ tiêu tính chất 

và định lượng theo TCCS: 02/2017/HT (Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành); 

thường quy kỹ thuật: KNLS/PP.72.23; KNLS/PP.72.28. 

 Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng Thực phẩm bổ sung Viên bao 

phim VITAMIN C (Vitamin C 50mg) trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế đề nghị: 

 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh sản phẩm: 

  Thực phẩm bổ sung Viên bao phim VITAMIN C (Vitamin C 50mg); số lô, 

ngày sản xuất: 0120 100320; hạn dùng: 100323; số đăng ký: 7277/2017/ATTP-

XNCB; cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành. 

2. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm thông báo cho 

nhà sản xuất (Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành) chịu trách nhiệm thu hồi 

và xử lý Viên bao phim VITAMIN C (Vitamin C 50mg) không đạt chất lượng 

tại Nhà thuốc Vạn Phúc và các cơ sở khác trên địa bàn toàn tỉnh có kinh doanh 

sản phẩm này, chịu trách nhiệm chi trả chi phí mẫu kiểm nghiệm. 

3. Công ty TNHH Dược phẩm Hà Thành có trách nhiệm thu hồi, xử lý và 

chi trả mọi chi phí cho việc thu hồi, xử lý sản phẩm theo quy định đối với lô 

Viên bao phim VITAMIN C không đạt chất lượng trên. 

Sở Y tế thông báo để đơn vị biết và thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  

- Như trên; 

- VP HĐND-UBND huyện, TP; 

- Phòng: NVYD, T/tra; 

- GĐ Sở (b/c); 

- Wbesite Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

   

  

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 Phan Lạc Hoài Thanh 
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