
BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM

Số:            /ATTP - NĐTT 
V/v Xử lý sản phẩm sau thu hồi 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 Hà Nội, ngày       tháng      năm 2020

Kính gửi: 
- Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương
- Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, 
  Đà Nẵng, Bắc Ninh

Ngày  29/8/2020,  Cục  An  toàn  thực  phẩm  ban  hành  công  văn  số
1995/ATTP-NĐTT gửi Sở Y tế các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương, Ban
Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về việc
xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó đề nghị
phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai giám sát trên thị
trưởng, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối
sống mới. Bên cạnh đó, Cục An toàn thực phẩm đã có công văn số 1996/ATTP-
NĐTT ngày 29/8/2020 gửi Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thuỷ sản,
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn đề nghị chỉ đạo việc giám sát, thu hồi,
xử lý sản phẩm của Công ty này. 

Ngày 07/9/2020, Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản và Thuỷ sản, Bộ
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có công văn số 1224/QLCL-CL2 gửi Sở
Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn các tỉnh/thành phố, Ban Quản lý An toàn
thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh về việc xử lý sản sự cố
sản phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm, trong đó đề nghị triển khai khẩn
trương hoạt động thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an toàn thực phẩm của
Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới.

Để tiếp tục thực hiện việc thu hồi, xử lý sản phẩm không bảo đảm an toàn
thực  phẩm  theo  đúng  quy  định  tại  khoản  4,  điều  41  của  Nghị  định  số
15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số
điều của Luật An toàn thực phẩm quy định, Cục An toàn thực phẩm đề nghị:

- Sở Y tế các tỉnh/thành phố tiếp tục phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn các tỉnh/thành phố triển khai các hoạt động và tập trung đầu mối
giải quyết về Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh/thành phố để xử lý
theo quy định.

- Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc
Ninh báo cáo kết quả thu hồi và xin ý kiến của Cục Quản lý Chất lượng Nông
Lâm sản và Thuỷ sản về việc xử lý sản phẩm sau thu hồi.

Trân trọng./.  

Nơi nhận:
- Như trên;
- QBT. Nguyễn Thanh Long (để b/cáo);
- TT. Trương Quốc Cường (để b/cáo);
- CT. Nguyễn Thanh Phong (để b/cáo);
- Chi cục ATVSTP các tỉnh/TP (để t/hiện);
- Cục Quản lý Chất lượng NLS và TS (để biết);
- Lưu: VT, NĐTT.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
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Nguyễn Hùng Long
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