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THÔNG BÁO KẾT QUẢ
Kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn
thực phẩm nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả,
hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm chức năng
Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh năm 2021
Kính gửi: Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh
Địa chỉ trụ sở chính: Lô CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất – Quốc Oai, Thị trấn
Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội
Thực hiện Quyết định số 5640/QĐ-TTrB ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng
Bộ Y tế về kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo đảm an toàn
thực phẩm nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng lậu, hàng giả, hàng kém
chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm chức năng, ngày 01/4/2021,
Đoàn kiểm tra theo quyết định nói trên tiến hành kiểm tra tại Công ty cổ phần
công nghệ cao Thái Minh (Công ty). Căn cứ kết quả kiểm tra tại Công ty, các tài
liệu có liên quan do Công ty cung cấp và kết quả kiểm nghiệm các mẫu thực
phẩm do Đoàn kiểm tra lấy tại Công ty để kiểm nghiệm, đánh giá một số chỉ tiêu
ATTP, Đoàn kiểm tra thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về bảo đảm ATTP nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng lậu,
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm chức
năng tại Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh năm 2021, như sau:
I. THÔNG TIN CHUNG VỀ CƠ SỞ
- Tên Công ty: Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh
- Địa chỉ trụ sở chính và nhà máy: Lô CN5 Khu công nghiệp Thạch Thất –
Quốc Oai, Thị trấn Quốc Oai, Huyện Quốc Oai, Hà Nội; Điện thoại, fax:
02477766886.
- Giấy chứng nhận ĐKKD - Mã số doanh nghiệp: 0108528317 do Sở Kế
hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 28/11/2018, cấp thay đổi lần 2 ngày
18/03/2020.
II. NHỮNG KẾT QUẢ TÍCH CỰC
- Nhà máy của Công ty đã được Cục ATTP cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ
điều kiện ATTP (GMP) số: 75/2019/ATTP-CNGMP ngày 30/08/2019.
- Theo báo cáo và qua kiểm tra thực tế ghi nhận nhà máy sản xuất đáp ứng
các điều kiện về bảo đảm ATTP trong sản xuất TPBVSK theo quy định.
- Các sản phẩm TPBVSK do công ty sản xuất đều có Giấy tiếp nhận đăng
ký bản công bố sản phẩm, còn hiệu lực.
- Kết quả kiểm tra ngẫu nhiên nội dung ghi nhãn của 08 sản phẩm ghi nhận
nhãn của 08/08 sản phẩm được kiểm tra phù hợp với nội dung đăng ký.
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- Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện thấy có vi phạm về quảng cáo.
- Về hồ sơ sản xuất theo lô sản phẩm, qua kiểm tra ngẫu nhiên 06 bộ hồ sơ
sản xuất do Công ty cung cấp ghi nhận:
+ Có hồ sơ lô sản xuất sản phẩm đầy đủ để theo dõi quá trình sản xuất sản
phẩm và truy xuất nguồn gốc sản phẩm theo quy định.
+ Thành phẩm được đánh giá chất lượng trước khi xuất bán.
+ Có lưu mẫu sản phẩm để kiểm soát chất lượng đầy đủ theo quy định.
+ Có theo dõi độ ổn định của sản phẩm đầy đủ.
+ Nguyên liệu, phụ gia thực phẩm sử dụng trong sản xuất có hóa đơn, hợp
đồng mua bán đầy đủ, được đánh giá đạt chất lượng trước khi sản xuất.
- Kho bảo quản nguyên liệu, thành phẩm thoáng, có giá kệ kê cao, có điều
hòa nhiệt độ đáp ứng các điều kiện bảo quản sản phẩm.
- Các mẫu thực phẩm được Đoàn kiểm tra lấy để kiểm nghiệm có kết quả
đạt yêu cầu (04/04 mẫu).
III. TỒN TẠI
Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện có hành vi vi phạm.
IV. CÁC HÌNH THỨC XỬ LÝ ĐÃ ÁP DỤNG
Không.
V. ĐỀ XUẤT KIẾN NGHỊ
Đề nghị Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh duy trì thực hiện đủ,
đúng các quy định về bảo đảm an toàn thực phẩm trong sản xuất, kinh doanh thực
phẩm bảo vệ sức khỏe và làm tốt công tác phòng chống hàng lậu, hàng giả, hàng
kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ.
Đối với các mẫu thực phẩm do Đoàn kiểm tra đã lấy, lưu tại Công ty và có
kết quả đạt yêu cầu, Công ty được chủ động bỏ niêm phong theo quy định.
Trên đây là kết quả kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về
bảo đảm an toàn thực phẩm nhằm phòng chống sản xuất, kinh doanh hàng lậu,
hàng giả, hàng kém chất lượng, hàng vi phạm sở hữu trí tuệ là thực phẩm chức
năng tại Công ty cổ phần công nghệ cao Thái Minh năm 2021, Đoàn kiểm tra
thông báo để Công ty biết, thực hiện.
Nơi nhận:

KT. CHÁNH THANH TRA BỘ
PHÓ CHÁNH THANH TRA BỘ

- Như trên;
- TT. Trương Quốc Cường (để báo cáo);
- Chánh Thanh tra Bộ (để báo cáo);
- Cục ATTP (để biết, phối hợp quản lý);
- Sở Y tế Hà Nội (để biết, phối hợp quản lý);
- Lưu: TTrB; P1; Đoàn kiểm tra.

Nguyễn Văn Nhiên
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