
 
 

 

 

Kính gửi: Ban Quản lý An toàn thực phẩm: Thành phố Hồ Chí Minh, Đà 

Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm các 

tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương. 

 

 

Cục An toàn thực phẩm nhận được phản ánh của Tạp chí Đời sống&Pháp 

luật về việc sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà Slim Cường Anh (số lô: 

010320, NSX: 01/03/2020, HSD: 28/02/2021) được sản xuất ngày 01/3/2020 tại 

địa chỉ chưa được cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm 

đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe.  

Tiếp nhận thông tin phản ánh, Cục An toàn thực phẩm đã làm việc với 

Công ty TNHH sản xuất thương mại dịch vụ Cường Anh Authentic (là tổ chức 

công bố chịu trách nhiệm về sản phẩm theo Giấy Tiếp nhận đăng ký bản công bố 

sản phẩm số 2421/2018/ĐKSP ngày 10/5/2018). Tại buổi làm việc, Giám đốc Công 

ty khẳng định: Công ty đã ngừng sản xuất sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe 

Trà Slim Cường Anh từ sau ngày 30/6/2019 do cơ sở sản xuất không đạt yêu 

cầu thực hành sản xuất tốt (GMP) thực phẩm bảo vệ sức khỏe, Công ty không 

sản xuất, kinh doanh lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà slim Cường 

Anh (số lô: 010320, NSX: 01/03/2020, HSD: 28/02/2021) và không chịu trách 

nhiệm về lô sản phẩm này đang lưu hành trên thị trường.  

Lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà slim Cường Anh (số lô: 

010320, NSX: 01/03/2020, HSD: 28/02/2021) lưu hành trên thị trường là hàng 

không rõ nguồn gốc xuất xứ. Cục An toàn thực phẩm đề nghị Ban Quản lý An 

toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh và Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương phối hợp với các đơn 

vị chức năng có liên quan tiến hành kiểm tra giám sát trên địa bàn về việc lưu hành 

lô sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Trà slim Cường Anh có thông tin nêu 

trên. Trường hợp phát hiện sản phẩm vi phạm lưu hành trên thị trường, yêu cầu xử 

lý theo quy định của pháp luật, báo cáo kết quả xử lý về Cục An toàn thực phẩm để 
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tổng hợp báo cáo Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Ban Chỉ đạo liên ngành trung ương 

về an toàn thực phẩm. 

Trân trọng./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Thứ trưởng Trương Quốc Cường (để báo cáo); 

- Ban chỉ đạo 389 Bộ Y tế (để báo cáo); 

- CT. Nguyễn Thanh Phong (để báo cáo); 

- Lưu: VT, PCTTR. 

 

 

 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Hữu Tuấn 
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