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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 02/PM/2019 

 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên tổ chức, cá nhân: Công ty CP Thương Mại Quốc Tế Pháp Mỹ 

Địa chỉ: Số nhà 47A, đường Tân Triều, xã Tân Triều, huyện Thanh Trì, thành phố Hà 

Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0913518524        Fax:  

E-mail: thloanpham@yahoo.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0106642381 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:   

Ngày cấp/Nơi cấp:  /   

(đối với cơ sở thuộc đối tượng phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện 

an toàn thực phẩm theo quy định) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: NẤM LIM XANH LÀO - PARBYE 

2. Thành phần: 100% nấm lim 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: hạn sử dụng in trên bao bì 

4. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì:  

Chất lượng bao bì: Sản phẩm đóng trong túi nilon trong, ở ngoài được chứa đựng 

bởi bao bì carton. 

Gói 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g 

Dạng nguyên chiếc Gói 100g, 200g, 300g, 400g, 500g, 600g, 700g, 800g, 900g, 1000g – 

dạng cắt miếng 

5. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm (trường hợp thuê cơ sở sản xuất): 

CÔNG TY HALACO,. LTD 
Địa chỉ: Số 8, tổ 13, cụm III - Phường Tứ Liên, Quận Tây Hồ, TP. Hà Nội 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản 

phẩm dự kiến) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 
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Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực 

phẩm theo: 

- Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia số: 46/2007/QĐ-BYT: Quy định giới hạn tối 

đa ô nhiễm sinh học và hóa học 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 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô 

nhiễm độc tố vi nấm trong thực phẩm 

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./. 
 

 

Hà Nội, ngày... tháng... năm 20.. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

 

 

<SI> 
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