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Tên tổ chức, cá nhân : công ty tnhh sản xuất và thương mại nông sản bảo hân

CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
---------------------

Địa chỉ: 327/36 Sư vạn hạnh, P.9, Q.10, Phường 09, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:  01067/2019/ATTP-XNQC

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------------------

GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO

Điện thoại: 0904102161

2056/2019/ĐKSPTHỰC PHẨM BẢO VỆ SỨC KHỎE
BỘT CỎ LÚA MÌ BẢO HÂN1

Số, ký hiệu của Giấy xác nhận công bố
phù hợp quy định an toàn thực phẩm hoặc

Giấy tiếp nhận bản công bố hợp quy

Tên sản phẩm,
hàng hóa,

dịch vụ
STT

Phương tiện quảng cáo:

1. Quảng cáo trên các website
2. Quảng cáo bằng băng rôn
3. Quảng cáo bằng màn hình điện tử
4. Quảng cáo trên báo chí
5. Quảng cáo bằng biển, bảng, panô
6. Quảng cáo tại các nhà chờ, điểm bán vé xe buýt
7. Báo điện tử, website, tờ rơi, hội nghị hội thảo, vật phẩm in (giá, kệ, thùng xe,...),
cẩm nang, sách, xe di động, nhà chờ tàu, xe, sân bay.

Tổ chức/cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận.

Nội dung quảng cáo: Theo nội dung đã được phê duyệt (đính kèm) của tổ chức/cá
nhân phù hợp với quy định hiện hành.

#

Nguyễn Thanh Phong

CỤC TRƯỞNG

Số HS: 00844/2019/XNQC
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