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Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty TNHH Bel VIệt Nam
Địa chỉ: Lô D-7J-CN, D-7L2-CN, Khu công nghiệp Mỹ Phước 3, Thị trấn Mỹ Phước,
Huyện Bến Cát, Bình Dương
Điện thoại: 84838215656      Fax: 
 

       Nội dung quảng cáo: Theo nội dung maket được duyệt (đính kèm) của tổ chức/
cá nhân phù hợp với quy định hiện hành.  
Tổ chức/ cá nhân có trách nhiệm quảng cáo đúng nội dung đã được xác nhận. 

                 BỘ Y TẾ
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM
                 -----------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----------------------

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 năm 2014

STT Tên sản phẩm

Số giấy tiếp nhận bản
công bố hợp quy hoặc
số giấy xác nhận công
bố phù hợp quy định
an toàn thực phẩm

Hình thức quảng cáo

1
Thực phẩm bổ sung: Phô
mai La Vache qui rit Con
bò cười

6238/2014/ATTP-
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- Quảng cáo trên truyền hình

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong
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GiQng be gai hat: ..em ma lam ngoi sao hat 
ca. Em mang tieng hat .." 

Hinh anh 

GiQng be gai hat: ..den cho moi girth niem 
hanh hzic." 
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Giong be gai hat: "Bo ctrai mang den cho 
em.." 

Glow be di hat: "Mai sau em an .. 

44141 R  x a 	IP* x x 	. 

Hinh anh Minh 
hqa 

Minh 
hqa 

Giong cac be: Minh chai chung nha! 
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GiQng be gcii: Cac ban ai, hay qua ne! 

GiQng cac Wowwww! 

CVO AN T0,11,14  THAI  PHAM 
ro t.; 
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Cong ty: TNHH Bel Viet Nam 
San pham: TPBS: Pho mai Con B6 Cu6i Tua phim: Con B6 Cum — Back to School 2014 
NO)/ thang: 25/07/2014 Phien ban: 30s 	(0 0 4) 
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Giong be gai hat:" ..that nhieu (lieu li thii. 
Chap canh twang lai .. 
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Giong he gai hat: "..ngan mu irac bay xa that 
Av .' 
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Giong be trai: Yeah. thing roi! 
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Giong cac be: Hay qua vtiy! 
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Giong quang cao: 
Nuoi chrang tient nang, hay cao mu irac 
Phu de 1 
Nuoi thrang tient ming bav cao mix irac 

Phu & 2: 
WWW. conbocuoi. vn  

Phu & 2: 
Cong tv TNHH Bel Viet Nam. LC D-71-CN. D-
7L2-CN, KCN Mc) Phtrac 3, Huyen Ben Cat. 
tinh Binh Duong Viet Nam. 
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www¢onbocuoLva 

Mu & 1: 
Con BC Ctrai vai tong !hire mai ghip he !hail 
sire viii chaff cling 4 ki tro chaff thong minh 
trong moi hOp! 

Phu de 2: 
www.conbocuoi.vn  


	Page 1
	Page 2

		2014-08-12T09:12:08+0700
	Việt Nam
	Nguyễn Thanh Phong
	Nguyễn Thanh Phong<phongnt.attp@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2014-08-12T15:43:58+0700
	Việt Nam
	Cục An toàn thực phẩm
	Cục An toàn thực phẩm<vfa@moh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




