
Công ty TNHH Một thành viên  
Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ  

VIETNANO 

Số: 01/2018/TB 

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

 

Thừa Thiên Huế, ngày 05 tháng 09 năm 2018 

 

THÔNG BÁO 
V/v thay đổi nhãn mác và thời hạn bảo quản Tỏi đen HUGAR 

Kính gửi:  - Quý khách hàng. 

Công ty TNHH một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ 
VIETNANO 

Địa chỉ: 61 Lê Đình Thám, phường Trường An, Tp Huế, Thừa Thiên Huế. 

Điện thoại: 0234 6514451;  0905171851 

E-mail: info@vietnano.com 

Mã số doanh nghiệp: 3301570023 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: 0015/2018/NNPTNT-TTH.    

Ngày cấp/Nơi cấp: 02/02/2018 tại Chi cục Quản lý chất lượng Nông lâm 
sản và Thủy sản tỉnh Thừa Thiên Huế. 

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của quý khách hàng trong thời gian vừa qua. 

Với mục tiêu: Nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm và không ngừng cải tiến 
nhãn mác, hoàn thiện Nhận dạng thương hiệu, truy xuất nguồn gốc hàng hóa giúp 
Quý khách hàng dễ dàng nhận diện và mua đúng sản phẩm do công ty sản xuất. 
Công ty TNHH một thành viên Sản xuất – Thương mại – Dịch vụ VIETNANO xin trân 
trọng thông báo đến quý khách hàng và các đại lý:  

Kể từ ngày 05/09/2018 sản phẩm Tỏi đen HUGAR thay đổi như sau: 

1. Sử dụng nhãn mác mới:  
 

Mặt trước Mặt trước Mặt sau 

   



2. Thời hạn sử dụng sản phẩm thành 24 tháng kể từ ngày sản xuất. 

3. Thông số kỹ thuật và chất lượng sản phẩm không thay đổi. 
4. Đối với các sản phẩm sử dụng nhãn mác cũ sản xuất trước ngày 05/09/2018 đang 
được phân phối tại các đại lý vẫn có giá trị theo hạn sử dụng in trên bao bì sản phẩm. 

 

  

 
ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC, CÁ NHÂN 

GIÁM ĐỐC 
 
 

(đã ký) 
 
 

Lê Thị Xuân 
 
 
 
 
  


