BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
Số: 175

/QĐ - ATTP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2021
QUYẾT ĐỊNH

Về việc thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo sản phẩm
thực phẩm bảo vệ sức khỏe

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
Căn cứ Quyết định số 2728/2018/QĐ-BYT ngày 03/5/2018 của Bộ Y tế
quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn
thực phẩm thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Quyết định số 171/QĐ-ATTP ngày 02/06/2021 của Cục An toàn
thực phẩm về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản
phẩm của sản phẩm bảo vệ sức khỏe;
Theo đề nghị của Lãnh đạo phòng Giám sát Ngộ độc thực phẩm và Thông
tin Truyền thông,
QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thu hồi hiệu lực Giấy xác nhận nội dung quảng cáo Số
1216/2020/XNQC-ATTP ngày 30/3/2020 đối với sản phẩm thực phẩm bảo vệ
sức khỏe: Zawa của Công ty Cổ phần Dược phẩm Locifa, địa chỉ tại P204 tầng 2
Số 86 Lê Trọng Tấn, Phường Khương Mai, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà
Nội, Việt Nam theo quy định tại Điều 23 Thông tư 09/2015/TT-BYT quy định
về xác nhận nội dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt
thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.
Điều 3. Công ty có trách nhiệm dừng phát hành nội dung quảng cáo này.
Điều 4. Công ty Cổ phần Dược phẩm Locifa, Phòng Giám sát ngộ độc thực
phẩm & Thông tin truyền thông, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực
phẩm chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Như điều 4;
- Các Phó Cục trưởng (để biết);
- Ban QL ATTP, chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố
- Công ty Cổ phần Dược phẩm Locifa;
- Phòng Pháp chế thanh tra (để p/h);
- Trang TTĐT của Cục để đăng tin;
- Lưu: VT, NĐ TT.
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