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Kính gửi: Công ty TNHH nghiên cứu và 

                       phát triển dược phẩm Thái Dương 

        

 Ngày 14/08/2020, Sở Y tế nhận được Tờ trình số 86/TD ghi ngày 

12/08/2020 của Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược phẩm Thái 

Dương (địa chỉ: tầng 26 tòa nhà Sông Đà Hà Đông, số 110 Trần Phú, phường 

Mộ Lao, quận Hà Đông, Hà Nội) về việc tổ chức chương trình tặng quà sản 

phẩm cân bằng dinh dưỡng đẩy lùi dịch bệnh. 

 - Tên sản phẩm: Sữa bột Physomer DHA. 

 - Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm số 2639/2020/ĐKSP ngày 

12/05/2020 do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp. 

 - Thời gian thực hiện: từ tháng 8/2020 đến ngày 31/12/2020. 

 - Địa điểm: tại các xã, phường, thị trấn trong tỉnh. 

 - Nội dung: tặng quà cho gia đình nghèo, gia đình chính sách (miễn phí 

100%) mỗi xã 10 phần quà là 01 hộp sữa Physomer DHA (900gr). Ngoài ra, 

Công ty hỗ trợ 30.000 suất quà, mỗi suất là 01 hộp sữa Physomer DHA (900gr), 

người nhận phải nộp 10% thuế (giá một hộp sữ là 950.000 đồng) và 85.000 đồng 

phí vận chuyển cho một hộp sữa. Công ty không tổ chức hội thảo, hội nghị, 

không quảng cáo sản phẩm. 

 Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Sữa bột Physomer DHA của quý Công ty đã được cấp giấy tiếp nhận 

đăng ký bản công bố sản phẩm theo quy định của Luật An toàn thực phẩm, Nghị 

định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ.  

 2. Việc tổ chức chường trình tặng quà miễn phí và hỗ trợ 30.000 suất quà 

có thu phí nộp thuế và chi phí vận chuyển nêu trên không thuộc thẩm quyền của 

Sở Y tế. Đề nghị quý Công ty liên hệ chính quyền địa phương, nơi tổ chức 

chương trình để xin phép.   

 Trân trọng kính chào./. 
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