
BỘ Y TẾ 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 
 

Số:         /QĐ-ATTP 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hà Nội, ngày       tháng 11  năm 2022 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm 

 

Căn cứ Luật An toàn thực phẩm năm 2010 ngày 17 tháng 6 năm 2010;  

Căn cứ Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của 

Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngày 20 tháng 6 năm 2017 của Chính 

phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Điều 38 Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04 tháng 9 năm 2018 

của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Thông tư số 23/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 9 năm 2018 của Bộ 

trưởng Bộ Y tế quy định việc thu hồi và xử lý thực phẩm không bảo đảm ban toàn 

thuộc thẩm quyền quản lý của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 03/5/2018 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn 

thực phẩm; 

Căn cứ Biên bản kiểm tra số 10/BB-ĐTT 417 ngày 06/10/2022 của Đoàn 

thanh tra theo Quyết định số 417/QĐ-ATTP tại Công ty CP thương mại – Dược – 

Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: Số 222 Huỳnh Thúc Kháng, phường An 

Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam; Biên bản lấy mẫu số 01/BB-061022 

ngày 06/10/2022; Phiếu kết quả kiểm nghiệm số 806 ngày 24/10/2022 của Viện 

Pasteur Nha Trang (mẫu sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm 

Ngọc Linh, Lô SX: 010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất 

không đạt chỉ tiêu Tổng số vi sinh vật hiếu khí; 

Xét đề nghị của Đoàn thanh tra theo Quyết định số 417/QĐ-ATTP và 

Trưởng Phòng Pháp chế - Thanh tra.  
 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe không đảm bảo an 

toàn sau:  

 Sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà túi lọc Sâm Ngọc Linh, Lô SX: 

010822; NSX: 030822; HSD: 24 tháng kể từ ngày sản xuất của Công ty CP 

thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam, địa chỉ: Số 222 Huỳnh Thúc 

Kháng, phường An Xuân, Thành Phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam (là tổ chức đăng 

ký bản công bố sản phẩm), sản phẩm được sản xuất: Cơ sở sản xuất, dịch vụ giải 

khát - Công ty CP Thương mại - Dược - Sâm Ngọc Linh Quảng Nam tại Trường 
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Xuân, địa chỉ: Cụm CN – TTCN Trường Xuân, phường Trường Xuân, thành phố 

Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. 

Điều 2. Thời hạn thực hiện thu hồi sản phẩm từ ngày 01 tháng 11 năm 2022 

đến ngày 07 tháng 11 năm 2022. 

 Điều 3. Công ty CP thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam chịu 

trách nhiệm việc thu hồi sản phẩm nêu tại Điều 1 dưới sự giám sát của các cơ 

quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Ngay sau khi kết thúc việc thu hồi, Công 

ty CP thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam có trách nhiệm báo cáo 

với cơ quan ra quyết định thu hồi (Cục An toàn thực phẩm, địa chỉ: Ngõ 135 Núi 

Trúc, Ba Đình, Hà Nội) và cơ quan nhà nước có thẩm quyền về an toàn thực 

phẩm (cơ sở trên địa bàn tỉnh Quảng Nam gửi Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm 

tỉnh Quảng Nam) về kết quả thu hồi (Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục 1 Thông tư số 

23/2018/TT-BYT). 

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.  

Điều 5. Công ty CP thương mại – Dược – Sâm Ngọc Linh Quảng Nam và 

Đoàn thanh tra theo Quyết định số 417/QĐ-ATTP ngày 20/9/2022 của Cục An 

toàn thực phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:   
- Như Điều 5 (để thực hiện); 

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

- Đoàn thanh tra theo Quyết định số 417/QĐ-ATTP (để 

thực hiện); 

- Sở Y tế: Bình Thuận, Thái Nguyên, Bắc Kạn; Ban Quản lý 

ATTP: TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh; Chi cục 

ATVSTP các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (để kiểm 

tra, giám sát trên địa bàn);  

- Viện Pasteur Nha Trang (để biết); 

- Đăng tin trên website Cục; 

- Lưu: VT, PCTTR. 

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần Việt Nga 
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