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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số:  1747/TB-CTS.NCPT/2021      
V/v: Thông báo đính chính thông tin 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 04 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

Creamer đặc có đường - Ngôi 
Sao Phương Nam (Xanh biển) 04-B3/VNM/2020 12/10/2020 14/10/2020

Sản phẩm trên có thông tin thành phần in trên nhãn như sau:
Thành phần: Đường (47,2%), nước, dầu thực vật, whey bột, sữa bột, maltodextrin, 

lactoza, chất nhũ hóa (1442, 322(i), 460(i), 401, 466), muối ăn, hương liệu tổng hợp dùng 
cho thực phẩm.

Trong Bản tự công bố sản phẩm, mục II.2 Thành phần “chất nhũ hóa (1442)” đang 
ghi là “chất nhũ hóa (1422)”.

Bằng văn bản này, Vinamilk xin đính chính thông tin “chất nhũ hóa” trong Bản tự công 
bố sản phẩm là “chất nhũ hóa (1442)” giống như trên nhãn sản phẩm.    

Vinamilk cam kết các nội dung trên nhãn sản phẩm (Tên sản phẩm, xuất xứ, thành phần 
cấu tạo…) không thay đổi, và 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 


