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I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm
Tên tổ chức, cá nhân: Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: 028.54155555

Fax: 028.54161226

E-mail: vinamilk@vinamilk.com.vn
Mã số doanh nghiệp: 0300588569
II. Thông tin về sản phẩm
1. Tên sản phẩm: Sản phẩm dinh dưỡng - Vinamilk Organic Gold 4
2. Thành phần:
Bột sữa hữu cơ (sữa bột hữu cơ (sữa bột nguyên chất hữu cơ, sữa bột gầy hữu cơ), đạm
whey hữu cơ), maltodextrin hữu cơ, đường hữu cơ, chất xơ hòa tan galactooligosaccharid (GOS), dầu bắp, chất nhũ hóa (lecithin), Bifidobacterium, BB-12TM,
dầu Crypthecodinium cohnii (là nguồn của DHA).
Có chứa sữa, đậu nành.
3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 18 tháng kể từ ngày sản xuất.
Hạn sử dụng và Ngày sản xuất: xem dưới đáy hộp.
4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:
4.1 Quy cách đóng gói:
Đóng hộp với khối lượng tịnh: Hộp thiếc 350 g, 850 g và Hộp giấy 136 g
(sai số định lượng phù hợp quy định Thông tư số 21/2014/TT-BKHCN của Bộ Khoa
học và Công nghệ)
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4.2 Chất liệu bao bì:
- Hộp thiếc: Sản phẩm được đóng trong bao bì hộp thiếc chuyên dùng, ghép kín, đảm
bảo yêu cầu an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-3:2011/BYT.
- Hộp giấy: bên trong hộp giấy là túi nhôm chứa sản phẩm. Sản phẩm được đóng trong
bao bì túi nhôm, bên trong là lớp nhựa chuyên dùng, ghép kín, đảm bảo yêu cầu an
toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT.
5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
Sản phẩm của Công ty Cổ phần Sữa Việt Nam - Vinamilk
Sản xuất tại các nhà máy sau:
- Nhà Máy Sữa Dielac (ký hiệu D) - KCN Biên hòa 1, Xa lộ Hà Nội, P. An Bình,
TP. Biên Hoà, Đồng Nai, Việt Nam
- Nhà Máy Sữa Bột Việt Nam (ký hiệu R) - Số 9, Đại lộ Tự do, KCN Việt Nam Singapore 1, P. Bình Hòa, TX. Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm)
IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm
Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm
theo:
1. Theo quy định của các văn bản kỹ thuật:
- QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố
vi nấm trong thực phẩm
- QCVN 8-2:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại
nặng trong thực phẩm
- QCVN 8-3:2012/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong
thực phẩm
- Thông tư số 24/2013/TT-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa dư lượng thuốc thú y
trong thực phẩm
- Thông tư số 50/2016/TT-BYT: Quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực
vật trong thực phẩm
- Quyết định số 38/2008/QĐ-BYT: Quy định mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm
chéo trong thực phẩm
2. Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 02-A5/VNM/2020.
02-A5/VNM/2020

000028/CBTTSP/04/NCPT/20

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn thực
phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và chất lượng,
an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố./.
TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 04 năm 2020
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN

Mai Kiều Liên
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