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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Ngày 05 tháng 02 năm 2018,Cục An toàn thực phẩm đã tiếp nhận hồ sơ
đề nghị  cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm của Công ty
TNHH TẬP ĐOÀN QUỐC TẾ VITAL4U; địa chỉ tại 94 đường A4, Phường 12,
Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh; loại hình: "Thực phẩm chức năng".

Theo  quy  định  tại  Mục  đ,  Khoản  1,  Điều  12  của  Nghị  đi ̣nh  số
15/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018, cơ sở kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn không
thuộc diện cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm.

Do đó, Công ty không phải cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an
toàn thực phẩm. Trong quá trình hoạt động, Công ty vẫn phải thực hiện các yêu
cầu  về  điều  kiện  cơ  sở  theo  quy định  tại  Điều  9  Chương III  Nghị  định  số
67/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất, kinh doanh
thực phẩm thuộc lĩnh vực quản lý chuyên ngành của Bộ Y tế và các quy định
hiện hành.

Cục An toàn thực phẩm thông báo để cơ sở biết và thực hiện.
Nơi nhận:

- Như trên;
- Cục trưởng (để báo cáo);
- Lưu: VT, NĐ .
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