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Số:         /QLCL-CL2 Hà Nội, ngày      tháng      năm   
V/v phối hợp xử lý 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 29/8/2020, Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y tế có văn bản số 

1995/ATTP-NĐTT về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không bảo đảm an toàn 

thực phẩm gửi đến 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 triển 

khai gấp một số nội dung liên quan đến phát hiện sản phẩm Pate Minh Chay 

nhiễm vi khuẩn Clostridium botulinum được sản xuất bởi Công ty TNHH Hai 

Thành viên Lối sống mới có trụ sở tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội (xin xem văn bản kèm theo). 

Để công tác phối hợp triển khai đạt kết quả tốt, Cục Quản lý chất lượng 

nông lâm sản và thủy sản đề nghị: 

1. 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: 

- Phối hợp chặt chẽ với Sở Y tế địa phương triển khai đầy đủ và kịp thời 

các nội dung theo văn bản số  1995/ATTP-NĐTT của Cục An toàn thực phẩm - 

Bộ Y tế; 

- Chỉ đạo cơ quan chuyên môn chủ động kiểm soát ATTP  đối với sản 

phẩm, cơ sở sản xuất kinh doanh nông sản theo phân công, phân cấp của Bộ 

Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Chủ động phối hợp với cơ quan y tế địa 

phương điều tra, khắc phục sự cố an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm. 

2. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Hà Nội chỉ đạo Chi 

cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản Hà Nội: 

- Phối hợp chặt chẽ với ngành y tế và trong phạm vi chức năng, phạm vi 

quản lý được phân công khẩn trương tổ chức kiểm tra, xác minh việc tuân thủ 

các quy định về ATTP (chứng nhận đủ điều kiện bảo đảm ATTP, công bố sản 

phẩm,…), kết quả điều tra nguyên nhân, khắc phục sự cố của Công ty TNHH 

Hai Thành viên Lối sống mới và xử lý vi phạm theo đúng quy định.  



- Báo cáo nhanh kết quả triển khai về Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản 

và thủy sản trước ngày 3/9/2020 để tổng hợp báo cáo Bộ Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn. 

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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