
 ỦY BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VIỆT TRÌ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-KT 
V/v kiểm tra, thu hồi các sản 

phẩm không đảm bảo an toàn 

thực phẩm của Công ty TNHH 

Hai Thành viên Lối sống mới. 

Việt Trì, ngày        tháng        năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- UBND các phường, xã; 

- Đội Quản lý thị trường số 1; 

- Đài Truyền thanh - Truyền hình; 

- Các chợ trên địa bàn Thành phố. 

 

UBND Thành phố nhận được Văn bản số 1094/SCT-QLTM ngày 

03/9/2020 của Sở Công Thương tỉnh Phú Thọ về việc kiểm tra, kiểm soát, thu 

hồi các sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai 

Thành viên Lối sống mới. Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông Anh, 

thành phố Hà Nội, (Công ty có 13 sản phẩm bao gồm: Pate Minh Chay, Pate 

nấm hầu thủ, Ruốc nấm Heri vị hảo hạng, Muối vừng bát bảo đặc biệt, Ruốc 

nấm Heri Hương thảo mộc, Giò lụa lúa mì, Muối lạc truyền thống, Chả quế lúa 

mì, Muối vừng bát bảo, Giò nấm lúa mì, Ruốc nấm truyền thống, Ruốc nấm sả 

ớt, Ruốc nấm cháy tỏi).  

Để đảm bảo sức khỏe người tiêu dùng và an toàn vệ sinh thực phẩm, 

UBND Thành phố yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. UBND các phường, xã: Tăng cường tuyên truyền, kiểm tra, yêu cầu 

Ban Quản lý các chợ trên địa bàn rà soát các sản phẩm do Công ty TNHH Hai 

Thành viên Lối sống mới sản xuất đang được bán trên địa bàn để có biện pháp 

thu hồi, xử lý, ngăn chặn kịp thời. 

2. Đội Quản lý thị trường số 1: Tăng cường kiểm tra nguồn gốc nguyên 

liệu trong sản xuất, kinh doanh thực phẩm chế biến sẵn, quá trình lưu thông 

hàng hóa, chủ động thu hồi các sản phẩm do Công ty TNHH Hai Thành viên Lối 

sống mới sản xuất. 

3. Đài Truyền thanh - Truyền hình: Tăng cường công tác tuyên truyền, 

khuyến cáo người tiêu dùng không sử dụng các sản phẩm thực phẩm của Công ty 

TNHH Hai Thành viên Lối sống mới cho đến khi có kết luận của các cơ quan chức 

năng. Đối với những người tiêu dùng đã sử dụng sản phẩm mà có dấu hiệu bất 

thường về sức khỏe như: mệt mỏi, sụp mi mắt, khó nuốt, liệt cơ, khó thở ... đến 

ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám, tư vấn, theo dõi sức khỏe. 



2 

 

 

Yêu cầu UBND các phường, xã, Đội Quản lý thị trường số 1, Đài Truyền 

thanh - Truyền hình Thành phố và các chợ trên địa bàn nghiêm túc triển khai  

thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, PCT UBND TP (Ô.Nhật); 

- CVP, các PCVP; 

- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Hữu Nhật 
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