
 

   Kính gửi: 

     - Phòng Y tế huyện/ thành phố; 

     - Trung tâm Y tế huyện/ thành phố; 

     - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Cao Bằng. 

 

 Căn cứ công văn số 1995/ATTP -NĐTT, ngày 29/8/2020 của Cục An toàn 

thực phẩm, về việc xử lý khẩn cấp sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm. 

Thông báo hiện nay, trên một số địa phương Hà nội, Thành phố Hồ Chí Minh đang 

có một số bệnh nhân vào viện điều trị, với các triệu chứng mệt mỏi, sụp mí mắt, 

yếu cơ tứ chi, khó nuốt, khó thở, liệt cơ....Qua kết quả điều tra của các cơ quan 

chức năng cho thấy, các bệnh nhân đều sử dụng sản phẩm Pate Minh Chay của 

Công ty TNHH Hai thành viên Lối sống mới( tại địa chỉ Tổ 2, thị trấn Đông Anh, 

huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội) sản xuất và kinh doanh trực tiếp qua mạng 

trên trang Website của công ty: pate "Minh Chay".  

 Kết quả kiểm nghiệm ban đầu một số sản phẩm “Pate Minh Chay” của các lô 

khác nhau của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia và Viện Y 

tế công cộng thành phố Hồ Chí Minh đã phát hiện vi khuẩn Clostridium 

botulinumtyp B. Đây là vi khuẩn kỵ khí tuyệt đối, sinh bào tử; độc tố của vi khuẩn 

Clostridium botulinum có độc lực rất mạnh, ảnh hưởng nặng nề đến sức khỏe, kéo 

dài và dễ tử vong. 

 Trước tình hình thực tế trên, để bảo đảm an toàn sức khỏe cho nhân dân và 

cộng đồng. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm đề nghị Phòng Y tế, Trung tâm Y tế 

các huyện/thành phố tham mưu cho Ban chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực 

phẩm địa phương, khẩn trương triển khai ngay các biện pháp sau: 

  1. Phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn triển khai kiểm tra, giám 

sát trên thị trường, chủ động thu hồi các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành 

viên Lối sống mới ( nếu có) thuộc Địa chỉ tại Tổ 2, thị trấn Đông Anh, huyện Đông 

Anh, thành phố Hà Nội. Gồm các sản phẩm sau: Pate Minh Chay, Pate nấm hầu 

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

 2. Thông tin cảnh báo khẩn cấp cho người tiêu dùng không mua, không sử 

dụng các sản phẩm của Công ty TNHH Hai Thành viên Lối sống mới trong thời 

điểm hiện tại. Nếu địa phương có người đang sử dụng sản phẩm“Pate Minh Chay” 

ngừng ngay việc sử dụng sản phẩm và niêm phong  phần sản phẩm còn lại bảo 

quản ở khu vực riêng biệt; theo dõi, nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như 

trên cần đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được khám và xử lý kịp thời. 

 3. Đề nghị Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, phối hợp với Chi cục An toàn 

vệ sinh thực phẩm và các cơ quan thông tin đại chúng đưa thông tin khuyến cáo về 

việc sử dụng sản phẩm "Pate Minh Chay” trên các phương tiện truyền thông của 

địa phương đến với cộng đồng sớm nhất. 

 Các đơn vị tổ chức triển khai và báo cáo kết quả về Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm, để tổng hợp báo cáo Sở Y tế và Cục ATTP Bộ Y tế./.  

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Y tế ( b/c); 

- Lãnh đạo Chi cục ATVSTP; 

- Các phòng thuộc Chi cục ATVSTP; 

- Lưu: VT, NV. 

CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lương Thị Hà 
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