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BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 04/ Công Ty TNHH Solomon International /2018 

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

Tên tổ chức, cá nhân : Công Ty TNHH Solomon International 

Địa chỉ: 653 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh 

Điện thoại: 028 625 76 389 

E-mail: nhontrangduc@yahoo.com.vn 

Mã số doanh nghiệp: 0312312318.  

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Sữa chua vị Dâu nhãn hiệu Organic Valley (Strawberry Grassmilk Kids Yogurt 

Tube, 2 oz) 

2. Thành phần: Sữa nguyên kem lên men tiệt trùng loại A, bột dâu hữu cơ, bột bán hữu cơ, đường 

mía hữu cơ theo tiêu chuẩn Fair Trade, men sống, sữa hữu cơ không béo. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 2 tháng kể từ ngày sản xuất. HSD ghi trên bao bì  

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

- Quy cách đóng gói:  

   2 Oz (57 g)/Tube  

   8 Tube (16 oz (453g)) /hộp 

   8 hộp / 1 thùng carton 

   Hoặc đóng gói theo qui cách nhà sản xuất 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng gói trong tube nhựa PE kín. Bên ngoài được đóng hộp 

hoặc thùng carton. Bao bì đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm theo qui định của Bộ Y Tế.  

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

Cooperative Organic Valley 

Địa chỉ: One Organic Way La Farge, WI 54639, USA  

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến) 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

DỰ THẢO NHÃN PHỤ SẢN PHẨM 

1.Tên sản phẩm: Sữa chua vị Dâu nhãn hiệu Organic Valley (Strawberry Grassmilk Kids 

Yogurt Tube, 2 oz) 

2. Thành phần: Sữa nguyên kem lên men tiệt trùng loại A, bột dâu hữu cơ, bột bán hữu cơ, 

đường mía hữu cơ theo tiêu chuẩn Fair Trade, men sống, sữa hữu cơ không béo  

3. Hạn sử dụng: 2 tháng kể từ ngày sản xuất. HSD ghi trên bao bì  

4. Hướng dẫn sử dụng: 

- Ăn trực tiếp hàng ngày 

- Sử dụng ngay sau khi mở hộp 

5. Bảo quản: Sản phẩm bảo quản trong tủ lạnh ( từ 2 đến 4 độ C) 

6. Khối lượng tịnh:  

    Xem trên bao bì 

7. Xuất xứ: USA 

8. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Cooperative Organic Valley 

Địa chỉ: One Organic Way La Farge, WI 54639, USA 

9. Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm về hàng hóa: 

Công ty TNHH Solomon International 

Địa chỉ: 653 Phan Văn Trị, Phường 7, Quận Gò Vấp, Tp.HCM, Việt Nam 

 

 

 



IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về an toàn thực phẩm theo: 

QCVN 5-5: 2010/BYT- Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm sữa lên men. 

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./. 

   

 

TP.HCM, ngày 11 Tháng 05 Năm 2018 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

(Ký tên, đóng dấu 

  

 


