
UY BAN NIIAN DAN 
Till  XA c  LO 

S:,/02çJ /UBND-YT 
V/v thông háo tm ngimg ho.t dng 

cüa Cong ty TNHH San xuât vã 
Thuong mii Quôc tê A Châu 

CONG HOA XA 1191 CHU NGHiA vI1T NAM 
1)ôc lap - Tu' do - Hnh phüc  

Ciiá LO, ngày, lliáng  7  nãni 2022 

KInh gCri: 
- TruO'ng các phOng ban, ngânh don vj, doàn th cap thj 
- UBND các phuO'ng; 

Ngãy 10/8/2022 UBND thj x nhtn du'cc cong van s 336/ATTP-NV cta 

Chi ciic An toàn v sinh thii'c phârn Ngh An v vic thông báo tinh hInh hoit 

d5ng cüa các Cong ty TNHI-1 San xuit vâ Thu'o'ng niii Quc t A Chau cii the 

nhu' sau: 

- COng ty TNHH San xuât vã Thu'Gng mi Quc t A Chãu - dja chi: TO 

4, ip Bu'rig Co', xã Lc An, huyn Long Thanh, tinh Dông Nai clang dang k2 

tgrn ngu'ng hogt dng tir ngây 10/12/202 1 den ngày 09/12/2022. 

- Cong ty TNT-TI-I Thrc phãrn VTV Xanh - dja chi: DuO'ng s 9. p An 

Chu, xa Bäc So'n, huyn Tráng Born, tinh DOng Nai dang clang k tgm ngung 

hogt dng tü ngày 15/5/2022 den ngãy 14/5/2023 

D dam hão an to.n th'c phâm và báo v sue khOe ngu'è'i tiêu dung dng 

thai quán 1' theo quy djnh pháp 1u.t, UBND thi xä yëu c.0 Thi truung cac 

phông ban ngãnh don vj lien quan, UBND các phu'Ong triên khai rnt s nOi 

dung sau: 

1. Tuyên truyën rtng rôi qua h thông phát thanh phuOng vâ các kCnh 

truyên thông khác d nguO'i tiCu diing bit khOng nghe các thông tin quáng cáo 

san phârn t!Wc ph.m cüa COng ty TNHH San xuôt vá Thu'ong mai QuOc t A 
Chäu; khOng rnua, khOng sü dung  các san phârn do Cong ty TNHI-1 thiic phâm 

VTV Xanh san xuât sau ngây 15/5/2022. 

2. Tang cu'à'ng giám sat hogt dng quãng cáo san phOm thu'c phâm trCn dla 

ban. Dc bit giám sat cht chC các hogt dng quáng cáo có thông tin lion quan 

den Cong ty TNHH San xuât vâ Thu'o'ng mgi QuOc të A Châu vá các san phOm 

lu'u thông trOn thj tru'ng do COng ty TNHH Thuc phOm VTV Xanh san xut sau 

ngáy 15/5/2022. 



Van Pht'ic 

3. Xir 1 nghiêm theo quy djnh cãc truông h9p phát hin vi phim quy dlnh 

cüa pháp 1u.t, báo cáo kt qua xir 1 v UBND thj xâ (qua phong y t) thco diing 

quy 

Nol n/ill,,: 
- Nhu trën; 
- So Y té (b/c); 
- Chi cuc ATTP tinh(b/c); 
- TT Thj Oy(b/c); 
- Luu: VT, YTA 

TM.UY BAN NHAN DAN 
KT.CHU TICH 

PHO CHU TICH 
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