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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 1/2019/0108836921-CBPH 

 

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

Tên tổ chức, cá nhân: CÔNG TY TNHH XƯỞNG GỐM VIỆT 

Địa chỉ: Lô A2, Khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 

Điện thoại: 0915599363        Fax:  

E-mail:  

Mã số doanh nghiệp: 0108836921 

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: BỘ ẤM CHÉN TRÀ BÁT TRÀNG 

2. Thành phần: Sản phẩm được cấu tạo từ men trắng không có họa tiết. 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: Không áp dụng đối với sản phẩm này. 

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

Sản phẩm được bọc giấy tránh bị va đập và đựng trong hộp có in hình tem 

nhãn của Công ty và đảm bảo yêu cầu của Bộ Y tế. 

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

CÔNG TY TNHH XƯỞNG GỐM VIỆT 
Địa chỉ: Lô A2, Khu sản xuất làng nghề Bát Tràng, Xã Bát Tràng, Huyện Gia Lâm, 

Thành phố Hà Nội, Việt Nam 
Điện thoại: 0915599363 

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: QCVN 8-1:2011/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm độc tố vi nấm 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 

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> 

 

MA HO SO: 19.09.100.11309 Trang 2



MA HO SO: 19.09.100.11309 Trang 3



MA HO SO: 19.09.100.11309 Trang 4



MA HO SO: 19.09.100.11309 Trang 5



 

MA HO SO: 19.09.100.11309 Trang 6


