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Số:         /QLCL-CL2 Hà Nội, ngày      tháng      năm   
V/v xử lý sự cố sản phẩm  

không bảo đảm ATTP  
 

 

             Kính gửi:    

- Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố;  

   - Ban Quản lý An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, 

                  Đà Nẵng, Bắc Ninh. 

 

Ngày 4/9/2020, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận 

được văn bản số 343/BC-SNN ngày 3/9/2020  của Sở Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn Hà Nội về việc thực hiện truy xuất nguồn gốc, thu hồi và xử lý thực 

phẩm không đảm bảo an toàn của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới, 

trong đó có một số nội dung kiến nghị về xử lý sự cố, truy xuất nguồn gốc sản 

phẩm không an toàn. 

 Tiếp theo công văn số số 1203/ QLCL-CL2 ngày 1/9/2020, Cục Quản lý 

chất lượng nông lâm sản và thủy sản có ý kiến như sau: 

1. Theo quy định tại Khoản 3 Điều 52 và Khoản 3 Điều 53 Luật An toàn 

thực phẩm, đề nghị Sở Nông nghiệp và PTNT các tỉnh/ thành phố, Ban Quản lý 

An toàn thực phẩm thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh phối hợp chặt 

chẽ với Sở Y tế địa phương tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh, thành phố tổ chức 

triển khai khẩn trương hoạt động thu hồi, xử lý thực phẩm không bảo đảm an 

toàn thực phẩm  

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội chỉ đạo Chi cục Quản 

lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH Hai 

Thành viên Lối sống mới thực hiện truy xuất, điều tra nguyên nhân và đưa ra 

biện pháp khắc phục theo quy định tại Điều 54 Luật ATTP, hỗ trợ Công ty truy 

xuất, điều tra nguyên nhân trong trường hợp cần thiết.  

Đề nghị Quý cơ quan báo cáo kịp thời kết quả thực hiện các nhiệm vụ trên 

đến Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố, đồng gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển 

nông thôn (Qua Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản) để tổng hợp 

chung. 

Rất mong nhận được sự phối hợp của Quý cơ quan./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT. Phùng Đức Tiến (để b/c); 

- PCT Lê Bá Anh (để biết); 

- Chi cục QLCL NLS&TS Hà Nội; 

- Phòng TTPC; 

- Lưu: VT, CL 2. 

 

CỤC TRƯỞNG 

        

    

 

 

Nguyễn Như Tiệp 
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