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Được đánh giá phù hợp với các yêu cầu kỹ thuật của Tiêu chuẩn cơ sở
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Doanh nghiệp cam kết sản xuất, kinh doanh sản phẩm, hàng hóa theo đúng tiêu chuẩn 
công bố nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước người tiêu dùng và cơ quan 

quản lý nhà nước về những vi phạm đối với những tiêu chuẩn chất lượng đã công bố.
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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: TCCS 05:2020/TP 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự công bố sản phẩm 

Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 

Địa chỉ: Số 41/258 Đà Nẵng, phường Cầu Tre, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. 

Điện thoại: 0313614533 

Đăng ký kinh doanh số: 0201038998, cấp ngày 03 tháng 02 năm 2010 tại Sở KHĐT 

thành phố Hải Phòng 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: BỘT KHỬ ĐỘC THỰC PHẨM OMANIC 1 

2. Thành phần: Chiết xuất từ bột Sắn dây, bột Nghệ, bột Quế, lá Đinh Lăng, cây Thanh 

hao hoa vàng… 

3. Thời hạn sử dụng và ngày sản xuất: in trên bao bì 

4. Bảo quản: để nơi thoáng mát, tránh ánh sáng mặt trời và nguồn phát sinh nhiệt 

5. Hướng dẫn sử dụng:  

- Rau: hòa tan 2g bột với 1 lít nước. Ngâm rau từ 15-20 phút sau đó xả lại bằng nước 

sạch. 

- Các loại củ: hòa tan 3g bột với 1 lít nước. Ngâm củ từ 25-30 phút (nguyên củ hoặc cắt 

nhỏ), sau đó xả lại bằng nước sạch 

- Trái cây: hòa tan 3g bột với 1 lít nước, ngâm trái cây từ 25-30 phút, sau đó xả lại bằng 

nước sạch. 

- Thịt: hòa tan 2,5g bột vào 1 lít nước, cho thịt vào ngâm từ 25-30 phút (nếu miếng thịt 

lớn, dày thì thời gian ngâm lâu hơn. Nên cắt thành lát mỏng dưới 4cm), sau đó xả lại 

bằng nước sạch. 

- Cá: hòa tan 2,5g bột vào 1 lít nước, ngâm cá từ 25-30 phút (nguyên con hoặc cắt 

miếng), sau đó xả lại bằng nước sạch trước khi chế biến. 

- Gạo: hòa tan 2g bột vào 1 lít nước, ngâm gạo từ 10-15 phút, sau đó xả lại bằng nước 

sạch. 
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6. Công dụng: Loại bỏ vi khuẩn, các dư chất độc hại, làm sạch, giữ thực phẩm tươi lâu 

hơn và tăng giá trị dinh dưỡng cho thực phẩm. 

7. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

- Quy cách đóng gói: đóng túi 100g 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm đựng trong túi PET chuyên dùng cho thực phẩm, đảm bảo 

an toàn vệ sinh thực phẩm theo QCVN 12-1:2011/BYT. 

8. Tên và địa chỉ của cơ sở sản xuất 

Xuất xứ: sản xuất tại Việt Nam 

Sản phẩm của Công ty cổ phần thương mại dịch vụ Tam Phát 

Sản xuất và đóng gói tại xã La Phù, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm (theo nhãn đính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Sản phẩm được sản xuất đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo: 

- Nghị định 15/2018/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực 

phẩm 

- Nghị định 43/2017/ NĐ-CP quy định về ghi nhãn hàng hóa 

- QĐ 3742/2001/QĐ-BYT về danh mục các chất phụ gia dùng trong thực phẩm. 

- QCVN 8-2:2011/BYT về quy chuẩn giới hạn kim loại trong thực phẩm 

- Tiêu chuẩn nhà sản xuất số: 05:2020/TP 

Chúng tôi xin cam kết thực hiện đầy đủ các quy định của pháp luật về an toàn 

thực phẩm và hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính pháp lý của hồ sơ công bố và 

chất lượng, an toàn thực phẩm đối với sản phẩm đã công bố 
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THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 
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CÔNG TY CỔ PHẦN 
THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 

Số 10/ QĐ- TP 

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2020 
 

QUYẾT ĐỊNH  

Về việc công bố tiêu chuẩn cơ sở 
Áp dụng cho sản phẩm “Bột khử độc thực phẩm OMANIC 1” 

TỔNG GIÁM ĐỐC 
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TAM PHÁT 

 Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật số 68/2006/QH11 của Nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 12/7/2006; 
 Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; 
 Căn cứ Luật chất lượng sản phẩm, hàng hoá số 05/2007/QH12 của Nước Cộng 
hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 21/11/2007; 
 Căn cứ Nghị định số 132/2008/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2008 quy định 
chi tiết thi hành một số điều của Luật chất lượng sản phẩm, hàng hóa; 
 Căn cứ Thông tư 21/2007/TT-BKHCN ngày 28 tháng 9 năm 2007 của Bộ 
Khoa học và Công nghệ hướng dẫn xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn; 
 Căn cứ Luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 của Nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 17/6/2010 và các văn bản hướng 
dẫn thi hành; 
 Căn cứ Điều lệ và nhu cầu hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. 

QUYẾT ĐỊNH 
Điều 1: Ban hành kèm theo quyết định này tiêu chuẩn cơ sở TCCS 05:2020/TP áp 
dụng cho sản phẩm hàng hóa “Bột khử độc thực phẩm OMANIC 1”. 
Điều 2: Công bố áp dụng TCCS nêu trên cho sản phẩm tương ứng do công ty sản 
xuất. 
Điều 3: Các cá nhân, đơn vị có liên quan có trách nhiệm thực hiện, đảm bảo sản phẩm 
“Bột khử độc thực phẩm OMANIC1” do công ty sản xuất phù hợp với yêu cầu quy 
định trong TCCS nêu trên. 
Điều 4: Bộ phận kỹ thuật có liên quan chịu trách nhiệm phổ biến, hướng dẫn, theo 
dõi, cập nhật quá trình áp dụng TCCS này. 
Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:        
- Phòng nghiên cứu sản phẩm; 
- Phòng SX-KCS 
- Phòng Thị trường, kinh doanh; 
- Lưu VT. 
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