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Phú Thọ, ngày 15 tháng 03 năm 2022

Kính gửi: Chi cục An toàn Vệ sinh Thực phẩm tỉnh Phú ThọCông ty TNHH Paldo Vina
P-7

Địa chỉ: Cụm công nghiệp Đồng Lạng, xã Phù Ninh, huyện Phù Ninh, tỉnh Phú Thọ, Việt NamĐiện thoại: 0210 3860 600 Mã số thuế: 2600304973
Lời đầu tiên cho phép chúng tôi xin gửi tới Quý cơ quan lời cảm ơn sâu sắc vì những hỗ trợ trong suốt thời 
gian qua.Hiện Paldo Vina đang sản xuất và phân phối các sản phẩm nhãn hiệu Jumbo Koreno như chi tiết dưới đây: (bao gồm 05 loại)Mì Koreno Jumbo vị Bò cay. Bản tự công bố sản phẩm số 02/PDVN/2022Mì Koreno Jumbo vị Kim chi. Bản tự công bố sản phẩm số 03/PDVN/2022Mì Koreno Jumbo vỌTôm. Bản tự công bố sản phẩm số 04/PDVN/2022Mì Koreno Jumbo vị Gà. Bản tự công bố sản phẩm số 05/PDVN/2022Mì Koreno Jumbo vị Nấm. Bản tự công bố sản phẩm số 06/PDVN/2022Do sự cố hy hữu liên quan đến in ấn màng bao gói Jumbo Koreno nên bằng công văn này chúng tôi xin được đính chính và thông báo tới Quý cơ quan như sau :1. Đính chính thông tin liên quan tới chất nhũ hóa :Thông tin trên bao gói hiện tại ( đã in) (mục thành phần vắt mì) f Sau đây gọi tắt là bao bì đã in)

Thông tin đính chính (mục thành phần vắt mì) 
( Sau đây gọi tắt là bao bì mới)Chất nhũ hóa ( chất ổn định 420(h), chất nhũ hóa (32O(i), 475), dầu đậu nành) Chất nhũ hóa (chất ổn định 420(h), chất nhũ hóa (322(i), 475), dầu đậu nành)2. Cam kết: chúng tôi xin cam kết việc thể hiện thông tin chất nhũ hóa (320(i)) trên bao bì đã in thay cho phải là (322(f) hoàn toàn do lỗi in ấn và không làm thay đổi thành phần cấu tạo của sản phẩm.3. Do số lượng bao bì đã in quá lớn ( dự kiến có thể sản xuất được khoảng 5 triệu sản phẩm) nên chúng tôi xin được tiếp tục sử dụng đến hết ngày 20/04/2022. Sau thời gian này sản phẩm nhãn hiệu Jumbo Koreno ( bao gồm 05 vị) sẽ được sản xuất bằng bao bì mới - là bao bì có thông tin đính chính như trên.Một lần nữa, bằng công văn này chúng tôi xin phép được thông báo tới Quý cơ quan và xin chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật vệ các cam kết nêu trên.Trân trọng.
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