
 
GIẤY XÁC NHẬN NỘI DUNG QUẢNG CÁO  

Số: 1436/2014/XNQC-ATTP
 

 

Tên tổ chức/ cá nhân: Công ty cổ phần sữa Việt Nam
Địa chỉ: 10 Tân Trào, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại: 0854155555      Fax: 0854161230
 

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

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

Hà Nội, ngày 12 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: Sữa
tươi tiệt trùng ít đường-
Nhãn hiệu Vinamilk

4047/2014/ATTP-
XNCB

- Quảng cáo trên truyền hình

2

Thực phẩm bổ sung: Sữa
tươi tiệt trùng
không đường-Nhãn hiệu
Vinamilk

4562/2014/ATTP-
XNCB

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Phong



Cong Ty Co Phan Sira Viet Nam — Vinamilk 
S6 10 direeng Tan Trao, Quan 7, 
Thanh Ph6 H6 Chi Minh 
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Phim quing cao Vinamilk Fresh Milk 100/T 4:1 giayo, , 
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Be: Me al! Sao ngay 
nem) minh ding phai 
u6ng sCra yew? 

Lai bai hat: Vi minh can sat khde 
khong be nie'm vui. 
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Vi con can (lin lap de khong be la bai 
	

Vi con nhi6u di6u hal ich can cha dem xay 
hoc hay. moi  ngay 



dip xum vely. ngay. 

Vi nha mink can khoe vui c7e khong 	Vinamilk vosi Vitamin D cho to khde vui 

Cong Ty Co Phan Sira Viet Nam — Vinamilk 
S6 10 citio'ng Tan Trao, Quan 7, 
Thanh Pho H6 Chi Minh 

Phim qu6ng coo Vinamilk Fresh Milk 100% 30 gray 

Vinamilk giOp mien dich khoe cue cleing bo lo' nie'm vui 

me3i ngay mol ngay. 

Phu de: *So sanh vaii sr/a tu'o'i Vinamilk 100% khong 

b6 sung vitamin D 

SC? tuvii Vinamilk 100% val 
Vitamin D 
Cho mien dich khoe, 
boo yO' gia dinh 

Phu cie: Thvc pheirn b6 sung: Sim tu'cri tit trUng 
Vinamilk 100% Ho try mien dich — Loaf it attiOng 

va khong &rang. 
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