
BỘ Y TẾ 
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 
Số:                    /ATTP-SP 

V/v cảnh báo sản phẩm thực phẩm        

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

 
Hà Nội, ngày        tháng       năm 2021 

       
 

Kính gửi:  

                  - Ban Quản lý An toàn thực phẩm Tp Hồ Chí Minh, tỉnh Bắc Ninh, Tp Đà Nẵng  

     - Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các tỉnh/ thành phố trực thuộc trung ương                       
             

 Cục An toàn thực phẩm nhận được cảnh báo qua Hệ thống giám sát hậu mại 

ASEAN (PMAS) về các sản phẩm bị thu hồi và cấm lưu hành trên thị trường (chi 

tiết về sản phẩm theo danh sách đính kèm). Cục An toàn thực phẩm chưa cấp Giấy 

xác nhận công bố phù hợp quy định an toàn thực phẩm/ Giấy Tiếp nhận đăng ký 

bản công bố sản phẩm cho sản phẩm trên. Cục An toàn thực phẩm đề nghị các Ban 

Quản lý và Chi cục: 

 1. Kiểm tra rà soát việc tự công bố đối với sản phẩm nêu trên, nếu phát hiện 

các sản phẩm này lưu thông trên thị trường, đề nghị các Ban Quản lý và Chi cục 

yêu cầu Công ty thu hồi ngay và gửi báo cáo về Cục An toàn thực phẩm. 

 2. Cục An toàn thực phẩm đã đăng tải thông tin trên website của Cục. Đề 

nghị các Ban Quản lý và Chi cục cảnh báo rộng rãi để người tiêu dùng được biết 

và không sử dụng các sản phẩm này. 

 Trân trọng ./. 
 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;  
- Cục trưởng (để báo cáo); 
- Phòng GSNĐ và TTTT  
  (để đăng website Cục); 
- Lưu VT, SP. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 
PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Đỗ Hữu Tuấn 
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