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CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số:  695/TB-CTS.NCPT/2022   
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 02 tháng 07 năm 2022

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 - Ông Thọ 07-B3/VNM/2020 11/10/2020 14/10/2020

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 Hộp thiếc 380 g của 

sản phẩm trên để sử dụng (Nhãn chi tiết đính kèm).

Các nội dung thông tin 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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Giá trị dinh dưỡng trung bình trong 100 g
Nutritional information per 100 g

VỊ NGON CÙNG NĂM THÁNG

380 g
Khối lượng tịnh

CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNGCREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNGCREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNGCREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG 380 g
Net weight

SWEETENED CONDENSED CREAMERSWEETENED CONDENSED CREAMERSWEETENED CONDENSED CREAMERSWEETENED CONDENSED CREAMER

Năng lượng/ Energy
Chất đạm/ Protein
Chất béo/ Fat 
Hyđrat cacbon/ Carbohydrate

336 kcal
 2,7 g

10,8 g
 57,1 g

Thành phần/ Ingredients: Đường (47,2%), nước, dầu thực vật, whey bột, 
sữa bột, lactoza, chất béo sữa, chất nhũ hóa (322(i), 460(i), 401, 466). 
Sugar (47.2%), water, vegetable oil, whey powder, milk powder, lactose, 
milk fat, emulsi�ers (322(i), 460(i), 401, 466).
Có chứa sữa, lecithin đậu nành./ Contains milk, soy lecithin. 
Hướng dẫn sử dụng/ Instructions for use:  Pha một phần sản phẩm vào 3 
phần nước ấm đã đun sôi./ Dissolve a part of product in 3 parts of 
warm boiled water. 
Có thể sử dụng cho nhiều mục đích khác nhau: pha để uống, ăn với 
bánh mì, làm yaourt, pha cà phê sữa, làm sinh tố./ Can be used as a 
drink or with bread or for making yogurt, co�ee drink, smoothies.
Hướng dẫn bảo quản/ Storage: Bảo quản nơi khô ráo và thoáng mát. 
Store in a cool and dry place.
Sau khi mở hộp, nên đậy kín, bảo quản trong tủ lạnh và sử dụng hết 
trong vòng 7 ngày./ Close tightly after opening, keep refrigerated and 
use within 7 days.
Hạn sử dụng và ngày sản xuất/ Expiry date and Production date: Xem dưới đáy 
hộp./ See on bottom.
Lưu ý: Không dùng cho người dị ứng với các thành phần của sản 
phẩm. / Do not use for people who are allergic to the ingredients of the 
product.

Sản phẩm Ông Thọ là người bạn đồng hành quen thuộc với 
nhiều thế hệ gia đình Việt từ năm 1976 đến nay. Vị thơm ngon, 
đậm đà của sản phẩm Ông Thọ là bí quyết mang đến những 
món ngon tinh tế, hấp dẫn như bánh mì chấm sữa truyền 
thống, caramen sánh mịn, cà ri thơm ngậy hay thức uống 
thơm ngon, bổ dưỡng.
Ông Thọ - Vị ngon cùng năm tháng. 
Ông Thọ sweetened condensed creamer has been a faithful 
companion for generations of Vietnamese families since 1976. The 
rich and scrumptious taste of Ông Thọ sweetened condensed 
creamer is the magic formula for a handful of delicate, 
mouthwatering dishes, including the traditional bread-in-milk, 
creamy caramel, buttery curry, or delightful and nutritious milk drink.
Ông Thọ sweetened condensed creamer - The timeless taste for life.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM 
Product of VIETNAM DAIRY PRODUCTS JSC. 
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT/ Tel: (84.28) 54 155 555  
Fax: (84.28) 54 161 226
Email: vinamilk@vinamilk.com.vn 
Website: www.vinamilk.com.vn 
Sản xuất tại Việt Nam./ Made in Vietnam.
CBSP số: 07-B3/VNM/2020
CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG: 1900 636 979

8 934673 320153

Mã số design: 0D86COK07
CREAMER ĐẶC CÓ ĐƯỜNG - ÔNG THỌ (NHÃN XANH LÁ) - LON 380 G

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

KÍCH THƯỚC: 245 mm X 75 mm
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