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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:           /SYT-TTra 

V/v kiểm tra sản phẩm thực 

phẩm chức năng giả “ Vinaca 

ung thư Co3.2” lưu hành trên 

địa bàn tỉnh 

Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày        tháng      năm 2018 

 Kính gửi:  

- Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm; 

- Phòng Y tế huyện / thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc. 

 

Trong thời gian gần đây, các cơ quan truyền thông liên tục đưa tin vụ thực 

phẩm chức năng mang nhãn mác “Vinaca ung thư Co3.2” được sản xuất bằng 

bột than tre của công ty TNHH Vinaca vừa bị phát hiện tại quận Kiến An, TP. 

Hải Phòng; Các cơ quan chức năng của Bộ Y tế đã xác định “Vinaca ung thư 

Co3.2”  là sản phẩm thực phẩm chức năng giả. Nhằm bảo vệ sức khỏe người 

dân, quyền lợi người tiêu dùng; Sở Y tế có ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm, Phòng Y tế huyện/ Tp: 

- Chủ động phối hợp các cơ quan chức năng khẩn trương kiểm tra việc lưu 

hành “Vinaca ung thư Co3.2” trên địa bàn quản lý. Xử lý nghiêm các trường 

hợp vi phạm. 

- Phối hợp các cơ quan truyền thông địa phương phổ biến nâng cao nhận 

thức của người dân trên địa bàn không sử dụng sản phẩm “Vinaca ung thư 

Co3.2” của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vinaca. 

2. Các đơn vị trực thuộc: 

Tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, nhân viên y tế không sử dụng sản phẩm 

“Vinaca ung thư Co3.2” nêu trên; qua đó tuyên truyền nâng cao nhận thức của 

người dân. 
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Đề nghị các đơn vị (Chi cục ATVSTP, Phòng Y tế) gửi báo cáo nhanh về 

Sở Y tế (Thanh tra Sở) trước ngày 25/4/2018. 

Nhận được văn bản này, yêu cầu các đơn vị khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên (thực hiện); 

- UBND huyện, TP; 

- Các PGĐ Sở ; 

- Thanh tra SYT, Phòng NVY, 

Phòng NVD (thực hiện); 

- Đăng Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT. 

 

 GIÁM ĐỐC 
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