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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số:  42/TB-CTS.NCPT/2021      
V/v: Thông báo bổ sung nhãn sản phẩm 
sau công bố               

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----------
TP.Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 01 năm 2021

Kính gửi: BAN QUẢN LÝ AN TOÀN THỰC PHẨM
             THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Trước tiên, Công ty Cổ Phần Sữa Việt Nam (Vinamilk) cảm ơn sự hỗ trợ của Ban quản 
lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh đối với công ty trong thời gian qua.

Sản phẩm của Vinamilk đã thực hiện thủ tục tự công bố sản phẩm như sau:

Tên sản phẩm Số CBSP Ngày công bố Ngày Ban QL 
ATTP tiếp nhận

Sữa chua ít đường - Vinamilk 06-D1/VNM/2020 30/06/2020 03/07/2020

Căn cứ Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018, 
Vinamilk xin thông báo bổ sung nhãn thiết kế mới cho quy cách đóng gói với Khối lượng 
tịnh: 400 g (4 hộp x 100 g) của sản phẩm nêu trên có thêm các thông tin như sau (Nhãn chi 
tiết đính kèm):

- Thương hiệu Sữa chua ăn số 1 thành thị Việt Nam (***)

(***) Nghiên cứu thị trường của Nielsen năm 2020 theo doanh thu và sản lượng trong 
ngành hàng Sữa chua ăn khu vực thành thị Việt Nam.

Các nội dung trên nhãn (Tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo…) không thay đổi 
so với nhãn đã công bố. Vinamilk cam kết bảo đảm chất lượng sản phẩm trên như đã công bố.

Vinamilk xin thông báo đến Ban quản lý An toàn thực phẩm Thành phố Hồ Chí Minh 
để biết.

Trân trọng cảm ơn./.           

TỔNG GIÁM ĐỐC

MAI KIỀU LIÊN

Nơi nhận:
     - Như trên
     - Lưu HC, NCPT     
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