
UỶ BAN NHÂN DÂN  

TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:          /UBND-VX1 

V/v xử lý sản phẩm không đảm bảo 

an toàn thực phẩm của Công ty 

TNHH Hai thành viên Lối sống mới 

tại tỉnh Vĩnh Phúc 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày         tháng     năm 2020 

 

Kính gửi:   - Sở Y tế (thường trực BCĐ liên ngành về 

ATTP tỉnh Vĩnh Phúc); 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Báo cáo số 291/BC-SNN&PTNT ngày 

15/9/2020 của Sở Nông nghiệp và PTNT về tình hình rà soát sản phẩm không đảm 

bảo an toàn thực phẩm của Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới tại tỉnh 

Vĩnh Phúc (được sao gửi kèm theo); UBND tỉnh giao: 

 1. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, Báo Vĩnh Phúc, Đài Phát thanh 

Truyền hình tỉnh, tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tới người dân để tự giác khai báo 

khi còn sản phẩm mua của Công ty TNHH Hai thành viên lối sống mới; hoặc phát 

hiện sản phẩm trên thị trường thông báo cho các cấp chính quyền địa phương dể 

phối hợp thu hồi, xử lý theo quy định. 

2. Sở Y tế (cơ quan thường trực BCĐ liên ngành về ATTP tỉnh Vĩnh Phúc), 

trên cơ sở đề xuất của Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Phúc có Văn bản gửi Sở 

NN&PTNT thành phố 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 bồi hoàn 

kinh phí (theo Khoản 5 Điều 53 Luật An toàn thực phẩm) cho các khách hàng đã 

mua sản phẩm của Công ty được cảnh báo không đảm bảo an toàn thực phẩm tại 

tỉnh Vĩnh Phúc. Thanh toán chi phí cho việc thu hồi sản phẩm của Công ty được 

cảnh bảo không đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của pháp luật. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;  

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Sở NN&PTNT VP; 

- CV: VX1; 

- Lưu VT (Tr      b) 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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