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THÔNG BÁO 

Về việc tiếp nhận hồ sơ công bố sản phẩm thực phẩm 

 

Căn cứ điểm c, khoản 2, Điều 5 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; 

Thực hiện Công văn số 429/SYT-NVY ngày 26/3/2018 của Sở Y tế tỉnh 

Bắc Giang về việc triển khai thực hiện Nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 

02/02/2018 của Chính phủ. Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang 

thông báo đã tiếp nhận bản tự công bố sản phẩm thực phẩm của tổ chức, cá nhân 

từ ngày 30/3/2022 đến 14/6/2022 như sau:  
 

TT 
Tên cơ sở thực 

phẩm 
Địa chỉ Tên sản phẩm 

Ghi 

chú 

1 

Công ty cổ phần 

hóa dược và công 

nghệ sinh học 

Biogreen- Chi 

nhánh tại Bắc 

Giang 

Tổ dân phố Chẽ, Thị 

trấn Phồn Xương, 

huyện Yên Thế, tỉnh 

Bắc Giang 

Cao khô cỏ sữa lá nhỏ  

2 Cao khô chìa vôi  

3 Cao khô rau sam  

4 Bột ý dĩ  

5 Lycopene (Chiết xuất cà chua)  

6 
Dung dịch Bacillus 

lincheniformis 
 

7 
Cao khô Đông trùng hạ thảo 

(Chiết xuất Đông trùng hạ thảo) 
 

8 Cao men bia (Chiết xuất men bia)  

9 

 

Công ty TNHH 

Nước Rồng 

Lô đất số 105, khu 

dân cư số 2, phường 

Xương Giang, thành 

phố Bắc Giang, tỉnh 

Bắc Giang 

 

Nước uống đóng chai 

 Giếng Rồng 
 

 



2 

 

Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bắc Giang thông báo trên website 

tại địa chỉ: http://chicucattpbacgiang.com để các tổ chức, cá nhân và cơ quan, 

đơn vị có liên quan được biết./. 

 

Nơi nhận: 
-  Ban biên tập website của Chi cục; 

-  Lãnh đạo Chi cục; 

-  Các phòng thuộc Chi cục;   

-  Lưu: VT. 

 

KT. CHI CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CHI CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Lê Anh Tuấn 
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