
23-D3/VNM/2020  000096/TB-CTS.NCPT/10/NCPT/22

CÔNG TY CP SỮA VIỆT NAM

Số:  1184/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 11 tháng 10 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

Kem cà phê hạnh nhân - Delight 23-D3/VNM/2020 16/10/2020 21/10/2020

Căn cứ Khoản 4, Điều 5 của Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018, 
Vinamilk xin thông báo cập nhật thông tin Hạn sử dụng và Hướng dẫn bảo quản trong hồ sơ 
công bố và nhãn sản phẩm của sản phẩm trên như sau (Nhãn chi tiết đính kèm):

- Hạn sử dụng: Xem trên bao bì. 
  Ngày sản xuất: 02 năm trước hạn sử dụng. 
- Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới -18 oC.

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

Năng lượng 278 kcal
Hyđrat cacbon  23,0 g
Chất đạm 2,4 g
Chất béo  19,6 g

Email: vinamilk@vinamilk.com.vn
Website: www.vinamilk.com.vn
Sản xuất tại Việt Nam.

8934673601610

Thành phần: Nước, chất béo thực vật, đường, sữa bột, xirô glucoza, bột cacao, hạnh nhân rang (1,3%), cà phê hòa tan (0,8%), chất 
nhũ hóa (471, 322(i), 412, 466, 476, 407), chiết xuất lúa mạch, màu tự nhiên (150a), hương liệu tổng hợp dùng cho thực phẩm.
Có chứa dừa, sữa, hạnh nhân, lecithin từ đậu nành, gluten.
Hướng dẫn  sử dụng: Sử dụng ngay sau khi mở bao bì.    Hướng dẫn bảo quản: Bảo quản ở nhiệt độ dưới -18 °C.
Lưu ý: Sản phẩm cho một lần sử dụng. CBSP số: 23-D3/VNM/2020
Hạn sử dụng: Xem trên bao bì.  Ngày sản xuất: 02 năm trước hạn sử dụng.

Sản phẩm của CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM
10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh, Việt Nam
ĐT: (84.28) 54 155 555   Fax: (84.28) 54 161 226
Chăm sóc khách hàng: 1900 636 979

TUQ TỔNG GIÁM ĐỐC
GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

NGUYỄN QUỐC KHÁNH

- TÊN THIẾT KẾ: Kem Cà phê Hạnh nhân
 Delight 80ml

- CODE DESIGN: 0D79CHB06
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