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 BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 91/CÔNG TY TNHH NESTLÉ VIỆT NAM/2019 

 

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

Tên tổ chức, cá nhân: Chi nhánh Công ty TNHH Nestlé Việt Nam 

Địa chỉ: Phòng 311, tầng 3, Tòa nhà Ocean Park, Số 1, Đào Duy Anh, phường Phương 

Mai, quận Đống Đa, Hà Nội. 

Điện thoại: 02437764123        Fax: 02437764137 

E-mail: hathikim.dung@vn.nestle.com 

Mã số doanh nghiệp: 3600235305 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP:  000136/2017/ATTP-CNĐK 

Ngày cấp/Nơi cấp: 13-02-2017/ Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y Tế /  Cục An toàn thực 

phẩm, Bộ Y Tế 

(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: Thực phẩm bổ sung Ngũ cốc ăn sáng NESTLÉ KOKO 

KRUNCH DUO 

2. Thành phần: Miếng màu nâu: Bột ngũ cốc (63,69%) [bột lúa mì nguyên cám (có 

chứa gluten) (36,8%), bột lúa mì (có chứa gluten), bột ngô], đường, bột cacao giảm béo, 

chiết xuất mạch nha [lúa mạch (có chứa gluten), tinh bột sắn], các khoáng chất (canxi 

carbonate, sắt khử), dầu cọ,  muối i-ốt (natri clorid, kali iodat), chất nhũ hóa lecithin – 

chiết xuất từ đậu nành, hương vani tự nhiên, chất chống oxy hóa 307b và các vitamin 

(B3, B5, B6, B2, B9).  
Miếng màu trắng: Bột ngũ cốc (69,26%) [bột lúa mì nguyên cám (có chứa gluten) 

(41,0%), bột lúa mì (có chứa gluten), bột gạo], đường, sữa bột tách kem (sữa bò), bơ 

cacao, các khoáng chất (canxi carbonate, sắt khử), chiết xuất mạch nha [lúa mạch (có 

chứa gluten), tinh bột sắn], dầu cọ, hương liệu tự nhiên (hương vani, hương sữa 

caramen), chất nhũ hóa lecithin – chiết xuất từ đậu nành, muối i-ốt (natri clorid, kali 

iodat), chất chống oxy hóa 307b và các vitamin (B3, B5, B6, B2, B9).  
Sản phẩm có chứa gluten, sữa, đậu nành và có thể chứa các hạt. 
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3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ tháng sản xuất.  
NSX và HSD: xem “MFG" và "BB" in trên nắp hộp sản phẩm. 

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

- Khối lượng tịnh: 330 g/hộp. 

- Quy cách đóng gói: 18 hộp/thùng carton. 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng trong gói màng nhôm phức hợp rồi cho vào hộp 

giấy. 

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

- Sản xuất bởi: Cereal Partners (Malaysia) Sdn. Bhd. Địa chỉ: Lot 691, Jalan 

Perusahaan Utama Kawasan Perindustrian Chembong 71300 Rembau, Negeri Sembilan, 

Malaysia.  
- Thương nhân nhập khẩu: Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, KCN Biên Hòa 2, phường 

Long Bình, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. 
- Tự công bố bởi: Chi nhánh Công ty TNHH Nestlé Việt Nam, phòng 311, tầng 3, tòa nhà 

Ocean Park, số 1, Đào Duy Anh, phường Phương Mai, quận Đống Đa, 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 

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 8-1:2011/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;Quyết định 38/2008/QĐ-BYT: Quy định 

mức giới hạn tối đa của melamine nhiễm chéo 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./. 
 

 

Đồng Nai, ngày... tháng... năm 20.. 

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 
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<SI> 

Hà Thị Kim Dung 
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