
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hương Sơn, năm 2019 

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN  

NHUNG HƯƠU THUẬN HÀ 

Đ/c: Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

HỒ SƠ 

CÔNG BỐ TIÊU CHUẨN CƠ SỞ 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/ThuanHa/2019 

I. Thông tin về tổ chức 

Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0977 251 444 

Mã số doanh nghiệp: 3001943443 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Nhung hươu tươi thái lát 

2. Thành phần: 100% nhung hươu Hương Sơn 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 6 tháng kể từ ngày sản xuất 

4. Điều kiện bảo quản: Ngăn đông tủ lạnh ( nhiệt độ khoảng -15oC ) 

5. Khối lượng tịnh và chất liệu bao bì: 

- Khối lượng tịnh: 100g/1 túi PA, 300g/1 túi PA, 500g/1 túi PA. 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng gói trong túi PA có hút chân không, đảm bảo an 

toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Nhà sản xuất: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: theo mẫu đính kèm theo 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về 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. 



 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học 

trong thực phẩm 

 QCVN 8-2:2011/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm. 

 QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm 

4.1 Chỉ tiêu dinh dưỡng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Kẽm mg/kg 6,8 

02 Sắt mg/kg 2,8 

03 Magie mg/kg 1450,4 

04 Crom mg/kg 0,39 

05 Chất béo (lipid tổng) % 2,15% 

06 Protein % 14,71% 

07 Collagens % 10,8 

08 Độ ẩm % 60,65% 

09 Calories Kcal/100g 107 

4.2 Chỉ tiêu kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,05 

02 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,1 

4.3 Chỉ tiêu vi sinh vật QCVN 8-3:2012/BYT  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố Yêu cầu QCVN 
Văn bản quy 

định 

01 TVSVHK CFU/g 8,9 x101 ≤ 5x105 

QCVN 8-

3:2012/BYT 02 E. Coli CFU/g <10 ≤ 5x102 

03 Salmonella /25g Không phát hiện Không phát hiện 



 4.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn khác: Không 

Chúng tối 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 đối với 

sản phẩm đã công bố ./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hương Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

CHU THỊ HỒNG HÀ 

 



 

Nhãn nhung hươu tươi thái lát 100g 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn nhung hươu tươi thái lát 300g 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn nhung hươu tươi thái lát 500g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 02/ThuanHa/2019 

I. Thông tin về tổ chức 

Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0977 251 444 

Mã số doanh nghiệp: 3001943443 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Nhung hươu khô thái lát 

2. Thành phần: 100% nhung hươu Hương Sơn 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

4. Điều kiện bảo quản: Ngăn mát tủ lạnh ( nhiệt độ khoảng 5 – 10oC ) 

5. Khối lượng tịnh và chất liệu bao bì: 

- Khối lượng tịnh: 100g/1 túi PA, 300g/1 túi PA, 500g/1 túi PA. 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng gói trong túi PA có hút chân không, đảm bảo an 

toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y Tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Nhà sản xuất: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: theo mẫu đính kèm theo 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về 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. 

 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học 

trong thực phẩm 



 QCVN 8-2:2011/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm. 

QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm 

4.1 Chỉ tiêu dinh dưỡng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Kẽm mg/kg 0,62 

02 Sắt mg/kg 0,71 

03 Magie mg/kg 10299,6 

04 Crom mg/kg 0,31 

05 Chất béo (lipid tổng) % 1,52 

06 Protein % 24,1 

07 Collagens % 41,8 

08 Độ ẩm % 11,35 

09 Calories Kcal/100g 138 

4.2 Chỉ tiêu kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,05 

02 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,1 

4.3 Chỉ tiêu vi sinh vật theo QCVN 8-3:2012/BYT và Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Mức công bố Theo quy 

định 

Văn bản 

quy định 

01 TVSVHK CFU/g 8,9 x101 ≤ 5x105 

QCVN 8-

3:2012/BYT 
02 E. Coli CFU/g <10 ≤ 5x101 

03 
Salmonella 

/25g Không phát 

hiện 

Không phát 

hiện 



STT Tên chỉ tiêu Đơn vị 

tính 

Mức công bố Theo quy 

định 

Văn bản 

quy định 

04 Coliforms CFU/g <10 ≤50 
Quyết định 

số 

46/2007/QĐ-

BYT quy 

định giới hạn 

tối đa ô 

nhiễm sinh 

học và hoá 

học trong 

thực phẩm. 

(Mục 3.3) 

05 S. aureus CFU/g <10 ≤102 

06 Cl.perfringens CFU/g Không có Không có 

07 Cl.botuliniums CFU/g Không có Không có 

08 Listeria monocytogenes /25g Không có Không có 

4.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn khác: Không  

Chúng tối 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 đối với 

sản phẩm đã công bố ./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hương Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

CHU THỊ HỒNG HÀ 

 



 

Nhãn nhung hươu khô thái lát 100g 

 

 

 

 

 

 

 

Nhãn nhung hươu khô thái lát 300g 

  

 

 

 

 

 

 

Nhãn nhung hươu khô thái lát 500g 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 03/ThuanHa/2019 

I. Thông tin về tổ chức 

Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0977 251 444 

Mã số doanh nghiệp: 3001943443 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Nhung hươu khô xay bột 

2. Thành phần: 100% nhung hươu Hương Sơn 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 12 tháng kể từ ngày sản xuất 

4. Điều kiện bảo quản: Ngăn mát tủ lạnh ( nhiệt độ khoảng 5 – 10oC) 

5. Khối lượng tịnh và chất liệu bao bì: 

- Khối lượng tịnh: 100g/lọ thủy tinh/hộp, 50g/lọ thủy tinh/hộp, 30g/lọ thủy tinh/hộp, 

100g/10 túi bạc đóng zip/ hộp. 

- Chất liệu bao bì: sản phẩm được đóng gói trong lọ thủy tinh và sản phẩm đóng gói 

trong túi bạc đóng zip, đảm bảo an toàn thực phẩm  theo quy định của Bộ Y Tế 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Nhà sản xuất: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: theo mẫu đính kèm theo 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về 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. 

 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học 

trong thực phẩm 



 QCVN 8-2:2011/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm. 

QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm 

4.1 Chỉ tiêu dinh dưỡng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Kẽm mg/kg 0,3 

02 Sắt mg/kg 1,4 

03 Magie mg/kg 11112,4 

04 Crom mg/kg 0,21 

05 Chất béo (lipid tổng) % 0,89 

06 Protein % 31,13 

07 Collagens % 38,6 

08 Độ ẩm % 12,2 

09 Calories Kcal/100g 150 

4.2 Chỉ tiêu kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,05 

02 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,1 

4.3 Chỉ tiêu vi sinh vật theo QCVN 8-3:2012/BYT và Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT 

quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm. 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố Theo quy định 
Văn bản quy 

định 

01 TVSVHK CFU/g 8,9 x101 ≤ 5x105 

QCVN 8-

3:2012/BYT 02 E. Coli CFU/g <10 ≤ 5x101 

03 Salmonella /25g Không phát hiện Không phát hiện 

04 Coliforms CFU/g <10 ≤50 
Quyết định số 



STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố Theo quy định 
Văn bản quy 

định 

05 S. aureus CFU/g <10 ≤102 46/2007/QĐ-

BYT quy định 

giới hạn tối đa ô 

nhiễm sinh học 

và hoá học 

trong thực 

phẩm. 

(Mục 3.3) 

06 Cl.perfringens CFU/g Không có Không có 

07 Cl.botuliniums CFU/g Không có Không có 

08 
Listeria 

monocytogenes 
/25g Không có Không có 

4.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn khác: Không 

 Chúng tối 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 đối với 

sản phẩm đã công bố ./. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hương Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

CHU THỊ HỒNG HÀ 

 



Hộp nhung hươu khô xay bột 1g x 10 gói ( hình ảnh mô phỏng ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Hộp nhung hươu khô xay bột 100g ( hình ảnh mô phỏng ) 

 

  



Lọ đựng nhung hươu khô xay bột 100g ( hình ảnh mô phỏng ) 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

------------------ 

BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 04/ThuanHa/2019 

I. Thông tin về tổ chức 

Tên tổ chức: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: Thôn 2, xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

Điện thoại: 0977 251 444 

Mã số doanh nghiệp: 3001943443 

II. Thông tin về sản phẩm 

1. Tên sản phẩm: Rượu nhung hươu Hương Sơn 

2. Thành phần: rượu nếp, nhung hươu 

3. Thời hạn sử dụng sản phẩm: không có hạn sử dụng 

4. Điều kiện bảo quản: để nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng mặt trời 

5. Thể tích thật và chất liệu bao bì: 

- Thể tích thật: 700 ml/chai/hộp 

- Chất liệu bao bì: Sản phẩm được đóng chai thủy tinh, đảm bảo an toàn thực phẩm  theo 

quy định cảu Bộ Y Tế. 

6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm: 

Nhà sản xuất: Doanh nghiệp tư nhân nhung hươu Thuận Hà 

Địa chỉ: xã Sơn Giang, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 

III. Mẫu nhãn sản phẩm: theo mẫu đính kèm theo 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu về 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. 

 Quyết định số 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học 

trong thực phẩm. 

 QCVN 8-2:2011/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại 

nặng trong thực phẩm. 

  



QCVN 8-3:2012/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với ô nhiễm vi sinh vật trong thực 

phẩm 

 QCVN 6-3:2010/BYT, quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đối với các sản phẩm đồ uống có cồn 

 TCVN 7043:2013, tiêu chuẩn về rượu trắng. 

4.1 Chỉ tiêu dinh dưỡng 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Sắt mg/kg 0,66 

02 Magie mg/kg 17,2 

4.2 Chỉ tiêu kim loại nặng theo QCVN 8-2:2011/BYT 

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức tối đa 

01 Cadimi (Cd) mg/l ≤ 0,05 

02 Chì (Pb) mg/l ≤ 0,1 

4.3 Chỉ tiêu vi sinh vật theo và QCVN 8-3:2012/BYT và Quyết định số 46/2007/QĐ-

BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hoá học trong thực phẩm.  

STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 
Theo quy 

định 

Văn bản quy 

định 

01 TVSVHK CFU/ml 3.9 x101 
≤ 5x105 

QCVN 8-

3:2012/BYT 
02 E. Coli CFU/ml Không phát hiện 

≤ 5x101 

03 Salmonella 
/25ml Không phát hiện 

Không phát 

hiện 

04 Coliforms CFU/ml <1 
≤50 Quyết định số 

46/2007/QĐ-

BYT quy định 

giới hạn tối đa 

ô nhiễm sinh 

học và hoá 

học trong thực 

phẩm. 

(Mục 3.3) 

05 S. aureus CFU/ml <1 
≤102 

06 Cl.perfringens CFU/ml Không có 
Không có 

07 Cl.botuliniums CFU/ml Không có 
Không có 

08 
Listeria 

monocytogenes 

/25g Không có 
Không có 

4.4 Hàm lượng hóa chất không mong muốn khác:  

Tham khảo QCVN 6-3:2011/BYT và TCVN 7043:2013 Rượu trắng 



STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố 

01 Methanol mg/l 232,4 

02 Ethanol % 29 

03 Este mg/l 11 

04 Hàm lượng rượu bậc cao mg/l 2 

 

 Chúng tối 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 đối với 

sản phẩm đã công bố ./. 

  

  
Hương Sơn, ngày 26 tháng 11 năm 2019 

ĐẠI DIỆN DOANH NGHIỆP 

 

 

 

 

CHU THỊ HỒNG HÀ 

 



Rượu nhung hươu 700 mL ( hình ảnh mô phỏng ) 

 

 

 


