




































MA HO SO: 18.11.20.13320.DKCB

BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 12133/2018/ATTP- SPe Hà Nội, ngày 20 tháng 12 năm 2018
V/v Sửa đổi bổ sung hồ sơ đăng ký

bản công bố sản phẩm

Kính gửi: Công ty TNHH Amway Việt Nam

     Cục an toàn thực phẩm đã nhận được hồ sơ công bố sản phẩm Bodykey by Nutrilite – hương Vani 
của Công ty, sau khi xem xét Cục an toàn thực phẩm đề nghị Công ty bổ sung các nội dung sau: 
    Bản công bố
1. Căn cứ Khoản 1 Điều 2 Thông tư số 43/2014/TT-BYT ngày 24/11/2014 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy 
định về quản lý thực phẩm chức năng, đối chiếu với thành phần cấu tạo của các sản phẩm thực phẩm 
được nêu trong công văn số 02/PROFIT/2018 của Công ty thì sản phẩm của Công ty thuộc nhóm thực 
phẩm bổ sung. Do vậy, đề nghị Công ty thực hiện việc tự công bố sản phẩm theo quy định tại Khoản 1 
Điều 4 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 02/02/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số 
điều của Luật an toàn thực phẩm. 
2. Căn cứ Khoản 2 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP, Công ty thực hiện việc tự công bố tại Chi Cục 
An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương.
    Cục an toàn thực phẩm thông báo để tổ chức, cá nhân biết và thực hiện./. 

Nơi nhận:
- Như trên
- Cục trưởng (để b/c)
- Phó Cục trưởng (để b/c)
- Lưu: VT, SP.

TL.CỤC TRƯỞNG
KT. TRƯỞNG PHÒNG
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Phạm Văn Hinh
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