
 BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

   

Số:           /QĐ-ATTP Hà Nội, ngày        tháng 10 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm 
 

 

CỤC TRƯỞNG CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM 

 

Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BYT ngày 03 tháng 5 năm 2018 của Bộ trưởng 

Bộ Y tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục An toàn 

thực phẩm thuộc Bộ y tế; 

Căn cứ vào Thông báo số 12748/2020 ngày 04 tháng 9 năm 2020 về việc xin 

hủy hồ sơ Giấy tiếp nhận bản đăng ký công bố sản phẩm của Công ty TNHH xuất 

nhập khẩu Trí Đức, địa chỉ: xóm Quê, xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố 

Hà Nội; 

Theo đề nghị của Trung tâm Ứng dụng và Đào tạo an toàn thực phẩm, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Điều 1. Thu hồi hiệu lực Giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm đối với 

sản phẩm “Thực phẩm bảo vệ sức khỏe: AMSTRONG” số 9008/2018/ĐKSP ngày 

13/11/2018 cấp cho Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức, (địa chỉ: xóm Quê, xã 

Dương Liễu, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội) do Công ty TNHH xuất nhập 

khẩu Trí Đức sản xuất. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. 

Điều 3. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức có trách nhiệm dừng sản 

xuất sản phẩm nêu trên kể từ ngày quyết định này có hiệu lực và thông báo đến các 

cơ quan, tổ chức liên quan.  

Các lô sản phẩm đã sản xuất trước ngày 04/9/2020, được phép lưu hành đến 

hết hạn sử dụng của sản phẩm. 



Điều 4. Công ty TNHH xuất nhập khẩu Trí Đức, Trung tâm Ứng dụng và 

Đào tạo an toàn thực phẩm, các phòng liên quan thuộc Cục An toàn thực phẩm chịu 

trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận:  
- Như Điều 4;  

- Các Phó Cục trưởng (để biết); 

- BQL ATTP, Chi cục ATVSTP các tỉnh, thành phố  

(để giám sát) 

- Trang TTĐT của Cục (để đăng website;  

- Lưu: VT, TTUD. 
 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Phong 
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