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Kính gửi: Công ty TNHH Sản xuất trái cây Hùng Phát 

 Ngày 22/7/2021, Cục Quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản nhận 

được công văn CV-21018 ngày 30/6/2021 của Công ty TNHH Sản xuất trái cây 

Hùng Phát do Cục An toàn thực phẩm chuyển tiếp tại công văn số 1398/ATTP-

SP ngày 19/7/2021, sau khi nghiên cứu Cục Quản lý chất lượng có ý kiến như 

sau: 

1. Về việc đính chính cách ghi thành phần định lượng bằng giá trị cụ thể 

trên nhãn sản phẩm: 

- Khoản 4 Điều 5 Nghị định số 15/2018/NĐ-CP của Chính phủ hướng dẫn 

luật An toàn thực phẩm quy định: “Trường hợp sản phẩm có sự thay đổi về tên 

sản phẩm, xuất xứ, thành phần cấu tạo thì tổ chức, cá nhân phải tự công bố lại 

sản phẩm. Các trường hợp có sự thay đổi khác, tổ chức, cá nhân thông báo bằng 

văn bản về nội dung thay đổi đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền và 

được sản xuất, kinh doanh sản phẩm ngay sau khi gửi thông báo”.  

- Về ghi nhãn thành phần định lượng của sản phẩm đề nghị công ty 

nghiên cứu công văn số 831/QLCL-CL2 ngày 29/6/2021 Cục đã trả lời Chi cục 

An toàn vệ sinh thực phẩm Tiền Giang (gửi kèm). 

2. Về việc nội dung mới sẽ được dán bằng giấy Decan che lại nội dung 

cũ trên bao bì sản phẩm:  

 Theo quy định tại Nghị định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của 

Chính phủ về nhãn hàng hóa và Thông tư số 05/2017/TT-BKHCN ngày 

26/6/2019 của Bộ Khoa học Công nghệ quy định chi tiết một số điều của Nghị 

định số 43/2017/NĐ-CP ngày 14/4/2017 của Chính phủ về nhãn hàng hóa không 

có nội dung quy định được phép dán giấy Decan có nội dung mới che lại nội 

dung cũ trên bao bì sản phẩm. Bên cạnh đó, Nghị định số 119/2017/NĐ-CP 

ngày 01/11/2017 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong 

lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường và chất lượng sản phẩm, hàng hóa quy định xử lý 

vi phạm hành chính đối với trường hợp “Hàng hóa có nhãn hàng hóa nhưng bị 

che lấp, rách nát, mờ không đọc được hoặc không đọc được hết các nội dung bắt 

buộc trên nhãn hàng hóa” (điểm a khoản 1 Điều 30). 
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Theo quy định tại khoản 1 Điều 25 Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và khoản 

1 Điều 46 Nghị định số 119/2017/NĐ-CP, đề nghị Công ty liên hệ với Bộ Khoa 

học và Công nghệ (Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng) là cơ quan chủ 

trì soạn thảo Nghị định số 43/2017/NĐ-CP và Nghị định số 119/2017/NĐ-CP để 

được hướng dẫn chi tiết./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Cục trưởng (để b/c); 

- Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế); 

- Lưu: VT, CL2. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 
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