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BỘ Y TẾ  
 

Số:           /2012/TT-BYT 
 

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

 
   

Hà Nội,  ngày         tháng       năm 2012 
   

 
Th«ng t− 

H−íng dÉn ghi nh·n thùc phÈm bao gãi s½n 
 

 

Căn cứ Luật an toàn thực phẩm ngày 17 tháng 6 năm 2010 và Nghị định số 
38/2012/NĐ-CP ngày 25 tháng 4 năm 2012 của Chính phủ quy định chi tiết thi 
hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 63/2012/NĐ-CP ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Chính 
phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Y tế; 

Căn cứ Nghị định số 89/2006/NĐ-CP ngày 30 tháng 8 năm 2006 của Chính 
phủ về nhãn hàng hóa; 

Theo đề nghị của Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, 

Bộ Y tế ban hành Thông tư hướng dẫn ghi nhãn thực phẩm bao gói sẵn. 

Chương I 

Quy ®Þnh chung 

 §iÒu 1. Ph¹m vi ®iÒu chØnh vµ ®èi t−îng ¸p dông:  

 1. Th«ng t− nµy h−íng dÉn chi tiÕt ghi nh·n thực phẩm bao gãi sẵn, phô gia 
thùc phÈm, chÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm (sau ®©y gäi t¾t lµ Sản phÈm) nhằm lưu 
th«ng tại Việt Nam.  

2. Th«ng t− nµy ¸p dông ®èi víi c¸c tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh 
doanh, nhËp khÈu thùc phÈm bao gãi s½n t¹i ViÖt Nam. 

3. Các sản phẩm chỉ nhằm mục đích xuất khẩu thì phải tuân thủ quy định 
ghi nhãn của nước nhập khẩu. 
 §iÒu 2. Giải thích từ ngữ: 

Trong Thông tư này, một số từ ngữ dưới đây được hiểu như sau: 

1. Nh·n thùc phÈm lµ b¶n viÕt, b¶n in, b¶n vÏ, b¶n chôp cña ch÷, h×nh vÏ, 
h×nh ¶nh ®−îc d¸n, in, ®Ýnh, ®óc, ch¹m, kh¾c trùc tiÕp trªn s¶n phÈm thùc phÈm, 
bao b× th−¬ng phÈm cña s¶n phÈm hoÆc trªn c¸c chÊt liÖu kh¸c ®−îc g¾n trªn s¶n 
phÈm ®Ó thÓ hiÖn c¸c th«ng tin cÇn thiÕt, chñ yÕu vÒ s¶n phÈm ®ã.  
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a) PhÇn chÝnh cña nh·n: lµ mét phÇn cña nh·n thùc phÈm mµ ng−êi tiªu 
dïng nh×n thÊy dÔ dµng vµ râ nhÊt trong ®iÒu kiÖn trưng bày b×nh th−êng, ®−îc 
thiÕt kÕ tuú thuéc vµo kÝch th−íc thùc tÕ cña thùc phÈm vµ bao b× th−¬ng phÈm. 

b) PhÇn cßn l¹i cña nh·n: lµ phÇn cña nh·n thùc phÈm ®Ó ghi tiÕp c¸c néi 
dung b¾t buéc vµ nh÷ng néi dung kh¸c. MÆt sau cña nh·n (hay mÆt bªn cña 
nh·n) cã thÓ liÒn kÒ, ë mÆt ®èi diÖn, phÝa trªn hoÆc phÝa d−íi mÆt tr−íc cña nh·n 
(hay mÆt chÝnh cña nh·n).  

c) Nh·n phô: lµ nh·n thÓ hiÖn nh÷ng néi dung b¾t buéc dÞch tõ nh·n gèc 
cña hµng hãa b»ng tiÕng n−íc ngoµi ra tiÕng ViÖt vµ bæ sung nh÷ng néi dung b¾t 
buéc b»ng tiÕng ViÖt theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt mµ nh·n gèc cña hµng hãa cßn 
thiÕu. 

2. Ghi nh·n thùc phÈm: bao gåm tÊt c¶ nh÷ng néi dung ®−îc viÕt, in hoÆc 
h×nh vÏ ®−îc tr×nh bµy trªn nh·n g¾n liÒn víi thùc phÈm hoÆc ®−îc ®Æt gÇn thùc 
phÈm, bao gåm c¶ môc ®Ých khuyÕn m·i hay thanh lý.  

3. Bao b× th−¬ng phÈm lµ bao b× chøa ®ùng thùc phÈm vµ l−u th«ng cïng 
víi thùc phÈm, bao gåm bao b× trùc tiÕp vµ bao b× ngoµi: 

a) Bao b× trùc tiÕp: lµ bao b× chøa ®ùng thùc phÈm, tiÕp xóc trùc tiÕp víi 
thùc phÈm, t¹o ra h×nh khèi hoÆc bäc kÝn theo h×nh khèi cña thùc phÈm. Bao b× 
trùc tiÕp cã thÓ võa lµ bao b× ngoµi. 

b) Bao b× ngoµi: lµ bao b× dïng ®Ó bao gãi mét hoÆc mét sè ®¬n vÞ hµng 
hãa cã bao b× trùc tiÕp 

4. Thµnh phÇn cÊu t¹o: lµ tÊt c¶ c¸c chÊt/nguyªn liÖu bao gåm c¶ phô gia 
thùc phÈm ®−îc sö dông ®Ó s¶n xuÊt thùc phÈm vµ tån t¹i trong s¶n phÈm cuèi 
cïng kÓ c¶ khi d¹ng cña nguyªn liÖu ®ã ®· thay ®æi. 

5. Ngµy s¶n xuÊt, thêi h¹n sö dông 

 a) Ngµy s¶n xuÊt (Date of Manufacture) cña s¶n phÈm lµ mèc thêi gian 
hoµn thµnh s¶n xuÊt, chÕ biÕn, l¾p r¸p, ®ãng chai, ®ãng gãi hoÆc c¸c h×nh thøc 
kh¸c ®Ó hoµn thiÖn c«ng ®o¹n cuèi cïng cña hµng hãa ®ã. 

b) Thêi h¹n sö dông/Vßng ®êi chÊt l−îng (Self-life)  lµ thêi h¹n mµ thùc 
phÈm vÉn gi÷ ®−îc gi¸ trÞ dinh d−ìng vµ b¶o ®¶m an toµn trong ®iÒu kiÖn b¶o 
qu¶n ®−îc ghi trªn nh·n theo h−íng dÉn cña nhµ s¶n xuÊt. 

c) H¹n sö dông hoÆc sö dông ®Õn ngµy (Expiry date) lµ mèc thêi gian mµ 
qu¸ mèc thêi gian ®ã s¶n phÈm kh«ng ®−îc phÐp b¸n ra thÞ tr−êng.  

 d) H¹n sö dông tèt nhÊt (Best before) lµ mèc thêi gian, d−íi c¸c ®iÒu kiÖn 
b¶o qu¶n ®−îc c«ng bè trªn nh·n, mµ s¶n phÈm vÉn duy tr× ®−îc ®Çy ®ñ chÊt 
l−îng vèn cã cña nã (về cảm quan, giá trị dinh dưỡng, tÝnh an toµn).  

6. Lô sản phẩm thực phẩm là một số lượng xác định của một loại sản 
phẩm cùng tên, chất lượng, nguyên liệu, thời hạn sử dụng và cùng được sản xuất 
tại một cơ sở d−íi c¸c ®iÒu kiÖn nh− nhau. 
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§iÒu 3. Nguyªn t¾c chung vÒ ghi nh·n thùc phÈm 

1. Kh«ng ®−îc ghi nh·n hoÆc g¾n trªn nh·n c¸c lo¹i h×nh ¶nh, h×nh vÏ, 
biÓu tr−ng g©y hiÓu nhÇm, lõa dèi hoÆc t¹o ra Ên t−îng kh«ng ®óng vÒ b¶n chÊt 
®Æc tÝnh, c«ng dông cña s¶n phÈm. (theo codex) 

2. Kh«ng ®−îc ghi nh·n hoÆc g¾n trªn nh·n c¸c lo¹i h×nh ¶nh, h×nh vÏ, 
biÓu tr−ng hoÆc ghi nh÷ng lêi lÏ, ký hiÖu, ho¹ tiÕt ®Ò cËp ®Õn hay gîi ý trùc tiÕp 
hoÆc gi¸n tiÕp ®Õn s¶n phÈm kh¸c, lµm cho ng−êi tiªu dïng hiÓu nhÇm lµ s¶n 
phÈm kh¸c. (theo codex) 

3. Nh÷ng n«i dung b¾t buéc ghi trªn nh·n s¶n phÈm chiÒu cao ch÷ kh«ng 
®−îc thÊp h¬n 1,2 mm. §èi víi tr−êng hîp bÒ mÆt cña bao gãi nhá h¬n 80 cm2 
th× chiÒu cao ch÷ kh«ng ®−îc thÊp h¬n 0,9 mm. Mµu cña ch÷ ph¶i t−¬ng ph¶n 
víi mµu nÒn cña nh·n.  

 §iÒu 4.  Ng«n ng÷ ghi nh·n thùc phÈm: 

 1. Thùc phÈm s¶n xuÊt ®Ó l−u th«ng, tiªu thô trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam 
ph¶i ghi nh÷ng néi dung b¾t buéc quy ®Þnh t¹i th«ng t− nµy b»ng tiÕng ViÖt, tuú 
theo yªu cÇu cña tõng lo¹i thùc phÈm cã thÓ viÕt thªm b»ng tiÕng n−íc ngoµi 
nh−ng kÝch th−íc kh«ng ®−îc lín h¬n néi dung t−¬ng ®−¬ng ghi b»ng tiÕng 
ViÖt.  

2. Thùc phÈm nhËp khÈu ®Ó l−u th«ng, tiªu thô trªn thÞ tr−êng ViÖt Nam, 
ph¶i ®−îc ghi nh·n theo mét trong hai c¸ch sau:  

a) Nh·n phô ghi nh÷ng th«ng tin thuéc néi dung b¾t buéc b»ng tiÕng ViÖt 
®Ýnh kÌm theo nh·n gèc b»ng tiÕng n−íc ngoµi cña thùc phÈm ®ã tr−íc khi l−u 
th«ng trªn thÞ tr−êng.  

b) Ghi nh·n b»ng tiÕng ViÖt víi ®Çy ®ñ nh÷ng néi dung b¾t buéc ghi nh·n. 

 §iÒu 5.  Néi dung cña nh·n thùc phÈm: 

1. Néi dung b¾t buéc ghi nh·n:  

a) Tªn s¶n phÈm;  

b) Thµnh phÇn cÊu t¹o;   

c) §Þnh l−îng s¶n phÈm;  

d) Thêi h¹n sö dông vµ h−íng dÉn b¶o qu¶n;  

e) H−íng dÉn sö dông;  

f) Tªn vµ tæ chøc c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ hµng hãa;  

g) XuÊt xø;  

h) Sè GiÊy tiÕp nhËn b¶n c«ng bè hîp quy hoÆc GiÊy x¸c nhËn phï 
hîp quy ®Þnh an toµn thùc phÈm; 

i) C¸c khuyÕn c¸o vµ c¶nh b¸o an toµn. (Theo quy ®Þnh cña N§ 89) 

2. Néi dung kh¸c cña nh·n thùc phÈm lµ phÇn bao gåm tõ ng÷, h×nh vÏ, 
h×nh ¶nh, ký hiÖu, sè hiÖu thÓ hiÖn nh÷ng th«ng tin kh¸c. 
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Chương II 

Néi dung b¾t buéc ghi nh∙n vµ c¸ch ghi nh∙n 

  

§iÒu 6. Tªn s¶n phÈm  
1. Tªn thùc phÈm ghi trªn nh·n do tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh 

thùc phÈm tù ®Æt. Tªn thùc phÈm kh«ng ®−îc lµm hiÓu sai lÖch vÒ b¶n chÊt, c«ng 
dông cña thùc phÈm, kh«ng ®−îc g©y  hiÓu nhÇm cho ng−êi tiªu dïng. Tªn s¶n 
phÈm ph¶i ghi trªn phÇn chÝnh cña nh·n. 

VÝ dô 1: N−íc gi¶i kh¸t víi tªn s¶n phÈm “Trµ BÝ §ao” nh−ng kh«ng cã 
thµnh phÇn bÝ ®ao th× ph¶i ®Æt tªn s¶n phÈm lµ “N−íc gi¶i kh¸t h−¬ng BÝ §ao” 
hoÆc “N−íc ngät h−¬ng BÝ §ao”. Cßn nÕu trong thµnh phÇn cã bÝ ®ao tù nhiªn 
th× ph¶i ghi hµm l−îng trªn nh·n s¶n phÈm theo quy ®Þnh.  

Ví dụ 2: Tên sản phẩm “Nước mắm Cá Hồi” nhưng không làm từ cá Hồi 
thì phải viết rõ là Nước mắm hiệu Cá Hồi hoÆc N−íc m¾m h−¬ng C¸ Håi. 

2. Tªn thùc phÈm cã tõ thÓ hiÖn ®Þa danh, hoÆc nguån gèc nguyªn liÖu, 
hoÆc c«ng nghÖ chÕ biÕn,... nÕu kh«ng cã tªn tiÕng ViÖt t−¬ng øng th× cã thÓ 
®−îc gi÷ nguyªn (VÝ dô: Pizza, Snack...) hoÆc thªm tªn nhãm mÆt hµng kÌm tªn 
ch÷ b»ng tiÕng n−íc ngoµi (VÝ dô: R−îu Whisky, R−îu Cognac, R−îu Vodka,...) 
hoÆc phiªn ©m ra tiÕng ViÖt (VÝ dô: V»n th¾n, sñi c¶o, magi, x× dÇu, tµu vÞ yÓu, 
pín...). 

3. Thùc phÈm gồm nhiÒu lo¹i kh¸c nhau chøa ®ùng trong cïng bao b× 
th−¬ng phÈm th× tªn thùc phÈm cã thÓ ghi tªn nhãm mÆt hµng kÌm tªn hiÖu cña 
nhµ s¶n xuÊt. VÝ dô: KÑo c¸c lo¹i NestlÐ, B¸nh c¸c lo¹i H¶i Hµ,...) hoÆc kÌm 
theo tªn th−¬ng m¹i cña thùc phÈm (VÝ dô: B¸nh møt kÑo §µ N½ng,...)  (§©y 
kh«ng ph¶i lµ mét trong nh÷ng néi dung b¾t buéc ghi nh·n)4. Tªn thùc phÈm cã 
thÓ ghi kÌm nh÷ng tõ ng÷ hç trî kh¸c trªn phÇn nh·n chÝnh (VÝ dô: n−íc Ðp, sÊy 
kh«, c« ®Æc, hoµn nguyªn, hun khãi,...) nh»m gióp ng−êi tiªu dïng tr¸nh hiÓu sai 
vÒ b¶n chÊt vµ ®iÒu kiÖn tù nhiªn cña s¶n phÈm.  

5. Tr−êng hîp nh·n thùc phÈm cña n−íc ngoµi kh«ng cã tªn thùc phÈm 
b»ng tiÕng ViÖt t−¬ng øng nh−ng ®· ®−îc nhµ n−íc b¶o hé hoÆc cã giÊy phÐp 
chuyÓn nh−îng quyÒn sö dông nh·n thùc phÈm hoÆc cña chÝnh h·ng n−íc ngoµi 
s¶n xuÊt t¹i ViÖt Nam th× tªn thùc phÈm kh«ng ph¶i ghi b»ng tiÕng ViÖt trªn 
phÇn chÝnh cña nh·n (VÝ dô: Coca Cola, Pepsi,...) nh−ng ph¶i cã tªn nhãm thùc 
phÈm ®i kÌm, vÝ dô: N−íc gi¶i kh¸t Coca Cola) (Theo quy ®Þnh cña Codex) 

6. Tr−êng hîp tªn cña thµnh phÇn cÊu t¹o ®−îc sö dông lµm tªn thùc phÈm 
hay mét phÇn cña tªn thùc phÈm th× thµnh phÇn ®ã ph¶i ghi ®Þnh l−îng ngay gần 
tªn thùc phÈm hoÆc trong phÇn liÖt kª thµnh phÇn cÊu t¹o.  

a) VÝ dô 1: Tªn thùc phÈm lµ “Xóc xÝch bß” th× ph¶i ghi ®Þnh l−îng thÞt bß 
c¹nh tªn thùc phÈm “Xóc xÝch bß (30% thÞt bß)” hay ghi (30% thÞt bß) ngay 
d−íi tªn “xóc xÝch bß”, nÕu kh«ng th× ph¶i ghi râ tû lÖ phÇn tr¨m thÞt bß ngay 
sau thµnh phÇn thÞt bß lµ: thÞt bß (30%) trong phÇn liÖt kª thµnh phÇn cÊu t¹o. 
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 b) VÝ dô 2: S¶n phÈm cã tªn “N−íc cam” ph¶i cã thµnh phÇn tõ n−íc cam 
Ðp vµ ghi ®Þnh l−îng n−íc cam Ðp trªn phÇn chÝnh cña nh·n hoÆc trong néi dung 
thµnh phÇn ph¶i ghi râ ®Þnh l−îng n−íc cam Ðp nguyªn chÊt vµ c«ng bè trªn 
nh·n thµnh phÇn gi¸ trÞ dinh d−ìng. NÕu s¶n phÈm kh«ng pha thªm n−íc th× cã 
thÓ ®Æt tªn lµ “N−íc Cam Ðp nguyªn chÊt” vµ c«ng bè trªn nh·n thµnh phÇn gi¸ 
trÞ dinh d−ìng ®Ó kh¼ng ®Þnh víi ng−êi tiªu dïng. Tr−êng hîp dïng h−¬ng liÖu 
th× ph¶i ghi râ “h−¬ng Cam” kÌm theo tªn nhãm hay ph©n nhãm thùc phÈm thÓ 
hiÖn ®−îc b¶n chÊt cña s¶n phÈm. 

§iÒu 7.  Thµnh phÇn cÊu t¹o 
1. TÊt c¶ thµnh phÇn cÊu t¹o ph¶i ®−îc ghi trªn nh·n thùc phÈm, trõ c¸c 

s¶n phÈm cã duy nhÊt mét thµnh phÇn cÊu t¹o. (theo Codex) 

2. Thµnh phÇn cÊu t¹o ®−îc ghi theo thø tù gi¶m dÇn tõ cao ®Õn thÊp theo 
khèi l−îng hoÆc tû lÖ phÇn tr¨m nh−ng kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ghi râ ®Þnh l−îng 
cña mçi thµnh phÇn, trõ nh÷ng tr−êng hîp sau: 

 (bá v× ®· quy ®Þnh ë kho¶n 6 §iÒu 6)ab) Tr−êng hîp thùc phÈm cã môc 
®Ých, c«ng dông ®Æc biÖt nh−: dïng cho môc ®Ých ¨n kiªng, cho løa tuæi, nghÒ 
nghiÖp, cã chøc n¨ng ®Æc biÖt th× tªn cña tÊt c¶ c¸c nguyªn liÖu vµ hàm lượng 
các thµnh phÇn lµ c¸c vi chÊt t¨ng c−êng ph¶i ®−îc liÖt kª ®Çy ®ñ. C¸c vi chÊt 
dinh d−ìng ®· liÖt kª hµm l−îng trong b¶ng gi¸ trÞ dinh d−ìng th× kh«ng cÇn kª 
theo thø tù gi¶m dÇn vÒ tû khèi hay träng l−îng thùc.  

c) Nh÷ng hoạt chất sinh học bổ sung thêm vào thành phần cấu tạo, ®−îc 
sö dông lµm khuyến cáo ¸m chØ c«ng dông trªn nh·n nh−: “t¨ng tr−ëng chiÒu 
cao”, “ph¸t triÓn n·o bộ”, “t¨ng lùc”,.. th× b¾t buéc ph¶i ghi ®Þnh l−îng ®ång thêi 
c«ng bè hµm l−îng c¸c vi chÊt dinh d−ìng trong b¶ng “Gi¸ trÞ dinh d−ìng”. VÝ 
dô s÷a uèng, n−íc qu¶ Ðp lµ c¸c s¶n phÈm ®· cã s½n mét sè hoạt chất sinh học 
nh− vitamin, chÊt kho¸ng, axÝt amin nh−ng vÉn t¨ng c−êng thªm c¸c chÊt ®ã th× 
ph¶i ghi vµo thµnh phÇn cÊu t¹o vµ ghi hµm l−îng tÞnh cña c¸c chÊt ®ã vµo B¶ng 
gi¸ trÞ dinh d−ìng hay Thµnh phÇn dinh d−ìng. (2 kho¶n nµy cÇn c©n nh¾c bá ®I 
v× ®· quy ®Þnh trong ghi nh·n ®èi víi thùc phÈm chøc n¨ng) 

3. Tr−êng hîp mét thµnh phÇn cña thùc phÈm lµ mét hçn hîp gåm tõ 2 
thµnh phÇn kh¸c trë lªn th× ph¶i liÖt kª thµnh phÇn hçn hîp ®ã trong dÊu ngoÆc 
®¬n vµ theo thø tù gi¶m dÇn vÒ khèi l−îng. Trong tr−êng hîp thµnh phÇn hçn 
hîp chiÕm d−íi 5% khèi l−îng cña thùc phÈm th× kh«ng ph¶i c«ng bè thµnh 
phÇn ®ã, trõ tr−êng hîp thµnh phÇn hçn hîp ®ã lµ phô gia thùc phÈm. (theo 
Codex) 

4. Các thực phẩm và thành phần có trong thực phẩm dưới đây đã được 
biết đến là “nh¹y cảm” đối với người dùng phải công bố trên nhãn thực phẩm: 
(theo Codex) 

a) Ngũ cốc và thức ăn làm từ hạt ngũ cốc có chứa gluten; ví dụ như lúa 
mì, lúa mì spenta, lúa mạch, lúa mạch đen, yến mạch hoặc các giống lai và 
các sản phẩm của chúng; 

b) Loài giáp xác và các sản phẩm từ loài giáp xác; 
c) Trứng và các sản phẩm trứng; 
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d) Cá và các sản phẩm cá; 
đ) Lạc, đậu tương và các sản phẩm của chúng; 
e) Sữa và các sản phẩm sữa (bao gồm cả lactoza - đường sữa); 
f) Quả hạch và các sản phẩm từ quả hạch; và 
g) Sunfit (muối của axít sunfurơ) có nồng độ >= 10 mg/kg. 
  
5. Nước cho vào thực phẩm cũng phải được liệt kê trong thành phần cấu 

tạo trừ trường hợp một phần của nguyên liệu ở dạng nước như nước mặn, xiro 
hoặc canh được sử dụng trong thực phẩm hỗn hợp và nguyên liệu đó đã được 
liệt kê trong danh sách thành phần cấu tạo.  Nước và các nguyên liệu dễ bay hơi 
trong quá trình sản xuất thì không cần phải liệt kê trong thành phần cấu tạo. 

6. Đối với những thực phẩm cô đặc hoặc đã được khử nước mà khi hoàn 
nguyên chỉ cho thêm nước vào thì các thành phần cấu tạo được liệt kê theo thứ 
tự giảm dần về khối lượng đối với thực phẩm sau khi đã hoàn nguyên và bắt 
buộc ghi dòng chữ “thành phần cấu tạo của sản phẩm sau khi đã hoàn nguyên 
(chuẩn bị) theo hướng dẫn trên nhãn”  

6. Trong b¶ng liÖt kª c¸c thµnh phÇn, ph¶i sö dông mét tªn gäi cô thÓ, phï 
hîp víi c¸c néi dung ®· quy ®Þnh ghi tªn thùc phÈm vµ mçi thµnh phÇn cÊu t¹o, 
ngo¹i trõ c¸c tr−êng hîp thµnh phÇn ®−îc liÖt kª dïng tªn nhãm chung kh«ng 
cung cÊp ®−îc th«ng tin cÇn thiÕt, cã thÓ ®−îc sö dông c¸c tªn nhãm sau ®©y: 
(theo Codex) 

 
  

Tªn nhãm ghi trªn nh·n Tªn nhãm thùc phÈm 
DÇu tinh luyÖn trõ dÇu  « liu  

 

“DÇu” cïng víi côm tõ 
“thùc vËt”  

hoÆc “®éng vËt”, trong mét 
sè tr−êng hîp cã thÓ cã thªm 
côm tõ 

 “hydro ho¸” hoÆc “hydro 
ho¸ mét phÇn” 

C¸c lo¹i chÊt bÐo tinh luyÖn “ChÊt bÐo” kÌm theo côm tõ 
“thùc vËt” hoÆc “®éng vËt” 

C¸c lo¹i tinh bét, trõ tinh bét biÕn tÝnh ho¸ häc “Tinh bét” 

C¸c loµi c¸ khi chóng lµ mét thµnh phÇn cña thùc phÈm 
kh¸c vµ trªn nh·n thùc phÈm ®ã kh«ng ghi tªn mét loµi 
c¸ cô thÓ nµo 

“C¸” 

C¸c lo¹i thÞt gia cÇm khi chóng lµ mét thµnh phÇn cña 
thùc phÈm kh¸c vµ trªn nh·n thùc phÈm ®ã kh«ng ghi 

“ThÞt gia cÇm” 
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vËt” DÇu tinh luyÖn trõ dÇu  « liu¶
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“Tinh bét” C¸c lo¹i tinh bét, trõ tinh bét 
biÕn tÝnh ho¸ häc¶
“C¸” C¸c loµi c¸ khi chóng lµ mét thµnh 
phÇn cña thùc phÈm kh¸c vµ viÖc ghi nh·n 
kh«ng chØ mét lo¹i c¸ cô thÓ nµo¶
“ThÞt gia cÇm” C¸c lo¹i thÞt gia cÇm khi 
chóng lµ mét thµnh phÇn cña thùc phÈm 
kh¸c vµ viÖc ghi nh·n kh«ng chØ mét lo¹i 
thÞt gia cÇm cô thÓ nµo¶
“Phom¸t” C¸c lo¹i phom¸t khi phomat 
hoÆc hçn hîp phom¸t lµ thµnh phÇn cña 
thùc phÈm kh¸c vµ viÖc ghi nh·n kh«ng 
chØ mét lo¹i phom¸t cô thÓ nµo¶
“Gia vÞ” hoÆc “hçn hîp gia vÞ”, khi C¸c 
gia vÞ hoÆc chÊt chiÕt tõ gia vÞ, ®−îc¶
thÝch hîp dïng riªng hoÆc kÕt hîp kh«ng 
v−ît qu¸ 2% khèi l−îng cña thùc phÈm¶
¶
“Gia vÞ th¶o méc” hoÆc hçn hîp C¸c gia 
vÞ th¶o méc khi dïng riªng hoÆc¶
gia vÞ th¶o méc”, khi thÝch hîp kÕt hîp 
kh«ng v−ît qu¸ 2% khèi l−îng cña thùc 
phÈm¶
“G«m” C¸c chÕ phÈm cña g«m ®−îc 
dïng trong s¶n xuÊt kÑo cao su¶
“§−êng” C¸c lo¹i ®−êng sacaroza¶
“Destroza’ hoÆc “Glucoza” ®−êng 
dextroza khan vµ ®−êng dextroza ngËm 
mét ph©n tö n−íc¶
¶
“Muèi cazein” C¸c lo¹i muèi cazein¶
“B¬ cacao” C¸c lo¹i b¬ cacao, nÐn, Ðp, 
t¸ch hoÆc tinh chÕ.¶
“Qu¶ tÈm ®−êng” C¸c lo¹i qu¶ tÈm 
®−êng khi chóng kh«ng v−ît qu¸ 10% 
khèi l−îng cña thùc phÈm ®ã.
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tªn mét lo¹i thÞt gia cÇm cô thÓ nµo 

C¸c lo¹i phom¸t khi phomat hoÆc hçn hîp phom¸t lµ 
thµnh phÇn cña thùc phÈm kh¸c vµ trªn nh·n thùc phÈm 
®ã kh«ng ghi cô thÓ mét lo¹i phom¸t nµo 

“Phom¸t” 

C¸c gia vÞ hoÆc chÊt chiÕt tõ gia vÞ, ®−îc dïng riªng 
hoÆc kÕt hîp kh«ng v−ît qu¸ 2% khèi l−îng cña 
thùc phÈm 

“Gia vÞ”, “c¸c gia vÞ” hay 
“gia vÞ hçn hîp” 

C¸c lo¹i th¶o méc hoÆc c¸c phÇn cña th¶o méc ding 
riªng hoÆc kÕt hîp nh−ng kh«ng v−ît qu¸ 2% khèi 
l−îng thùc phÈm 

“Th¶o méc” hay “Th¶o méc 
hçn hîp” 

C¸c chÕ phÈm cña g«m ®−îc dïng trong s¶n xuÊt 
kÑo cao su 

“G«m” 

C¸c lo¹i ®−êng sacaroza “§−êng” 

§−êng dextroza khan vµ ®−êng dextroza ngËm mét 
ph©n tö n−íc 

“Destroza’ hoÆc “Glucoza” 

 

C¸c lo¹i muèi cazein “Muèi cazein” 

C¸c s¶n phÈm tõ s÷a cã chøa tèi thiÓu 50% protein 
s÷a tÝnh theo träng l−îng kh« 

“Protein s÷a” 

C¸c lo¹i b¬ cacao, nÐn, Ðp, t¸ch hoÆc tinh chÕ. “B¬ cacao” 

C¸c lo¹i qu¶ tÈm ®−êng kh«ng v−ît qu¸ 10% khèi 
l−îng cña thùc phÈm 

“Qu¶ tÈm ®−êng” 

 

7. §èi víi c¸c phô gia thùc phÈm cã mÆt trong danh môc phô gia thùc 
phÈm ®−îc phÐp sö dông trong thùc phÈm nãi chung vµ thuéc c¸c nhãm theo thø 
tù d−íi ®©y, ph¶i sö dông tªn nhãm t−¬ng øng cïng víi tªn cô thÓ hoÆc m· sè ®· 
®−îc c¬ quan cã thÈm quyÒn quy ®Þnh lµ: ChÊt ®iÒu chØnh ®é chua; ChÊt ®iÒu vÞ; 
Axit; ChÊt t¹o bät; ChÊt chèng ®«ng vãn; ChÊt t¹o ®éng; ChÊt chèng t¹o bät; 
ChÊt lµm bãng; ChÊt chèng oxy  ho¸; ChÊt lµm Èm; ChÊt ®én; ChÊt b¶o qu¶n; 
ChÊt t¹o mµu; ChÊt khÝ ®Èy; ChÊt æn ®Þnh mµu; ChÊt t¹o xèp (bét në); ChÊt t¹o 
nhò; ChÊt æn ®Þnh; Muèi t¹o nhò; ChÊt lµm cøng; ChÊt lµm ®Æc; ChÊt xö lý bét 

8. Phô gia thùc phÈm thuéc nhãm t−¬ng øng vµ thuéc danh môc phô gia 
thùc phÈm ®−îc phÐp sö dông cho thùc phÈm vµ sö dông tªn nhãm lµ: H−¬ng 
liÖu vµ c¸c chÊt t¹o h−¬ng; C¸c lo¹i tinh bét biÕn tÝnh. ViÖc sö dông thuËt ng÷ 
“h−¬ng liÖu” ®Ó ghi nh·n th−êng ph¶i kÌm theo mét trong sè hoÆc ®ång thêi c¸c 
côm “tù nhiªn”, “gièng tù nhiªn” hay “nh©n t¹o” ®Ó lµm râ nghÜa. 

 

 9. ChÊt hç trî chÕ biÕn thùc phÈm vµ phô gia thùc phÈm cã s½n trong 
nguyªn liÖu 

a) Khi mét phô gia thùc phÈm ®−îc mang vµo thùc phÈm th«ng qua c¸c 
nguyªn liÖu th« ban ®Çu hoÆc c¸c thµnh phÇn kh¸c víi sè l−îng ®¸ng kÓ hoÆc víi 
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sè l−îng ®ñ ®Ó thùc hiÖn tÝnh n¨ng c«ng nghÖ trong thùc phÈm ®ã, th× ph¶i ghi 
tªn phô gia ®ã trong b¶ng liÖt kª thµnh phÇn cÊu t¹o.  

b) Khi mét phô gia thùc phÈm ®−îc mang vµo thùc phÈm th«ng qua c¸c 
nguyªn liÖu th« ban ®Çu hoÆc c¸c thµnh phÇn kh¸c víi sè l−îng kh«ng ®¸ng kÓ 
hoÆc Ýt h¬n møc yªu cÇu ®Ó ®¹t ®−îc tÝnh chÊt c«ng nghÖ th× kh«ng cÇn ghi trong 
b¶ng liÖt kª thµnh phÇn cÊu t¹o cña thùc phÈm ®ã.  

10. Yªu cÇu b¾t buéc bæ sung khi ghi nh·n ®Þnh l−îng c¸c thµnh phÇn 

a) NÕu viÖc ghi nh·n thùc phÈm hay m« t¶ thùc phÈm nh»m ®Æc biÖt nhÊn 
m¹nh vµo sù cã mÆt cña mét hoÆc nhiÒu thµnh phÇn ®Æc tr−ng vµ/hoÆc cã gi¸ trÞ 
th× ph¶i c«ng bè trªn nh·n tû lÖ phÇn tr¨m hiÖn cã cña thµnh phÇn ®ã theo khèi 
l−îng trong thµnh phÈm (m/m) t¹i thêi ®iÓm s¶n xuÊt. 

b) Mét c¸ch t−¬ng tù, nÕu viÖc ghi nh·n thùc phÈm nh»m ®Æc biÖt nhÊn 
m¹nh vµo sù cã mÆt cña mét hoÆc nhiÒu thµnh phÇn cã hµm l−îng nhá th× ph¶i 
c«ng bè trªn nh·n tû lÖ phÇn tr¨m cña thµnh phÇn theo khèi l−îng (m/m) trong 
thµnh phÇn cÊu t¹o t¹i thêi ®iÓm s¶n xuÊt ®ã, trõ c¸c vi chÊt dinh d−ìng ®· liÖt 
kª hµm l−îng trong B¶ng gi¸ trÞ dinh d−ìng.   

c) Kh«ng nhÊt thiÕt ph¶i ®Æc biÖt nhÊn m¹nh thµnh phÇn ®Æc tr−ng trong 
tªn gäi cña thùc phÈm. Sù ®Ò cËp ®Õn mét thµnh phÇn mµ b¶n th©n nã ®−îc sö 
dông víi sè l−îng nhá hoÆc chØ ®−îc sö dông lµm chÊt t¹o h−¬ng còng kh«ng 
nhÊt thiÕt ph¶i ®−îc ®Æc biÖt nhÊn m¹nh khi ghi nh·n. VÝ dô: B¸nh Snack t«m 
hay M× ¨n liÒn t«m chua cay: nÕu cã thµnh phÇn lµ bét thÞt t«m th× liÖt kª hµm 
l−îng t«m, nh−ng chØ cã h−¬ng t«m th× kh«ng ph¶i ghi hµm l−îng hay tû khèi 
c¸c chÊt phô gia t¹o nªn h−¬ng vÞ cña s¶n phÈm. 

d) Kh«ng ®−îc phÐp ®Æc biÖt nhÊn m¹nh sù kh«ng cã mÆt mét thµnh phÇn 
trong s¶n phÈm nh»m môc ®Ých qu¶ng c¸o trong tr−êng hîp nã cã tÝnh chÊt vµ 
c«ng dông t−¬ng tù c¸c chÊt, thµnh phÇn cïng nhãm s¶n phÈm. VÝ dô: s¶n phÈm 
cã chøa ®−êng ho¸ häc kh¸c nh−ng l¹i ghi “kh«ng chøa Saccarin”, “kh«ng cã 
Cyclamat” hoÆc cã chøa chÊt ®iÒu vÞ kh¸c nh−ng l¹i ghi “kh«ng chøa m× 
chÝnh”. (chç nµy nªn ®−a vµo môc c¶nh b¸o) 

§iÒu 8. §Þnh l−îng s¶n phÈm (khèi l−îng tÞnh/thÓ tÝch thùc/sè l−îng) 
1. §Þnh l−îng s¶n phÈm ph¶i ®−îc ghi theo ®¬n vÞ ®o quèc tÕ (theo Codex) 

2. §Þnh l−îng s¶n phÈm ®−îc ghi theo c¸ch sau: (theo Codex) 

a) §èi víi thùc phÈm d¹ng láng ®−îc ghi theo thÓ tÝch thùc; 

b) §èi víi thùc phÈm d¹ng r¾n ®−îc ghi theo khèi l−îng tÞnh; 

c) §èi víi thùc phÈm võa r¾n võa láng (semi solid) hoÆc thùc phÈm d¹ng 
sÖt th× cã thÓ ghi theo khèi l−îng tÞnh hoÆc thÓ tÝch thùc. 

3. §èi víi thùc phÈm ®−îc ®ãng gãi trong m«i tr−êng láng th× ph¶i c«ng 
bè khèi l−îng thùc phÈm kh« bªn c¹nh khèi l−îng tÞnh. VÝ dô c¸ ng©m dÇu, khèi 
l−îng tÞnh 200g (c¸ 150g). (theo Codex) 

4. Ph¶i c«ng bè ®Þnh l−îng trªn nh·n thùc phÈm gåm: sè l−îng (sè ®Õm) 
vµ hµm l−îng tÞnh (gåm: khèi l−îng tÞnh, thÓ tÝch thùc) cña thùc phÈm cã trong 
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bao b× th−¬ng phÈm. KÝch th−íc ch÷ sè ®Ó ghi ®Þnh l−îng trªn nh·n thùc phÈm 
b»ng nÐt ®Ëm chiÒu cao kh«ng nhá h¬n 2 mm. PhÇn gi¸ trÞ vµ phÇn ®¬n vÞ ®o cña 
®Þnh l−îng ph¶i c¸ch nhau b»ng mét dÊu c¸ch. VÝ dô : ghi 200 g mµ kh«ng ghi 
200g. ch÷ ghi ®¬n vÞ ®o b»ng ch÷ in ®øng vµ th−êng, kh«ng ®−îc viÕt hoa trõ 
®¬n vÞ ®o lµ lÝt. VÝ dô : ghi 200 gam, 500 ml, 1 L, 1 LÝt mµ kh«ng ghi lµ 100 g, 
500 ML, 500 Ml, 2 Kg, 2 Gam. 
 5. Ch÷ vµ sè ghi ®Þnh l−îng theo dßng song song víi ®¸y bao b× vµ cã thÓ 
viÕt t¾t nh− sau: klt (Khèi l−îng tÞnh), ttt (ThÓ tÝch thùc). Kh«ng ®−îc ®ång 
nhÊt hoÆc ghi träng l−îng tÞnh (lµ ®¬n vÞ ®o thay ®æi) thay cho khèi l−îng tÞnh. 
ThÓ tÝch thùc ghi trªn nh·n ®−îc x¸c ®Þnh lµ thÓ tÝch cña thùc phÈm ®ã ë 200C. 
Tr−êng hîp ghi thÓ tÝch thùc ë nhiÖt ®é kh¸c do ®Æc tÝnh cña thùc phÈm ph¶i 
®−îc ghi trªn nh·n. 

 6. NÕu ®Þnh l−îng ®−îc ghi ë 30 % phÝa d−íi chiÒu cao phÇn chÝnh cña 
nh·n vµ kh«ng cã th«ng tin nµo kh¸c ®−îc thÓ hiÖn t−¬ng tù nh− thÓ hiÖn ®Þnh 
l−îng cña hµng ho¸ vµ kh«ng g©y hiÓu lÇm cho ng−êi tiªu dïng th× tr−íc gi¸ trÞ 
cña ®Þnh l−îng hµng ho¸ cã thÓ kh«ng ghi KLT hoÆc TTT. VÝ dô : ghi nh·n trªn 
phÇn chÝnh cña nh·n chai r−îu 650 ml ®−îc hiÓu lµ thÓ tÝch thùc 650 ml.  

7. Tr−êng hîp trªn nh·n thùc phÈm ghi thªm khèi l−îng c¶ b× hoÆc c¸c gi¸ 
trÞ ®Þnh l−îng kh¸c kh«ng b¾t buéc th× ph¶i ghi râ. KÝch th−íc ch÷ sè ghi c¸c gi¸ 
trÞ ®ã kh«ng ®−îc ®Ëm nÐt h¬n vµ lín h¬n ch÷ sè ghi khèi l−îng tÞnh. 

§iÒu 9. Thêi h¹n sö dông (ngµy s¶n xuÊt, ngµy hÕt h¹n) vµ h−íng dÉn 
b¶o qu¶n 

 1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt thùc phÈm ph¶i b¶o ®¶m th«ng tin chÝnh x¸c, 
trung thùc vÒ ngµy s¶n xuÊt, h¹n sö dông, thêi h¹n sö dông ghi trªn nh·n thùc 
phÈm. Thêi h¹n sö dông ph¶i ghi trªn bao b× th−¬ng phÈm  (bao b× th−¬ng phÈm 
gåm c¶ bao b× trùc tiÕp vµ bao b× ngoµi). 

2. Ngµy s¶n xuÊt cã thÓ ghi nh− sau: Ngµy s¶n xuÊt.....; NSX..... Ch÷ sè 
chØ ngµy, th¸ng, n¨m cã thÓ ghi theo mét trong c¸c c¸ch sau: chØ ngµy gåm hai 
ch÷ sè, chØ th¸ng gåm hai ch÷ sè, chØ n¨m gåm hai ch÷ sè hoÆc ®Çy ®ñ bèn ch÷ 
sè, vµ gi÷a ngµy, th¸ng, n¨m cã thÓ dïng dÊu chÊm (.), g¹ch ngang (-), g¹ch 
chÐo (/) hoÆc kh«ng cã dÊu, riªng tr−êng hîp kh«ng dïng dÊu chØ gåm s¸u ch÷ 
sè. VÝ dô: "Ngµy s¶n xuÊt: 03.04.07" hoÆc "NSX: 03/04/2007" hoÆc "NSX 
030407",... cã nghÜa lµ s¶n phÈm hoµn thµnh vµo ngµy 03 th¸ng 4 n¨m 2007. 

5. Néi dung ghi nh·n thêi h¹n ph¶i bao gåm c¸c th«ng tin: 
a) Ngµy, th¸ng vµ n¨m ®èi víi s¶n phÈm cã thêi h¹n sö dông tèt nhÊt 

kh«ng qu¸ ba th¸ng.  
VÝ dô "Sö dông tèt nhÊt tr−íc 30.06.08" hoÆc "HD: 30/06/2008" hoÆc 

b»ng c¸ch kÕt hîp kh¸c nh−ng kh«ng ®−îc g©y nhÇm lÉn cho ng−êi tiªu dïng. 
b) Th¸ng vµ n¨m ®èi víi s¶n phÈm cã thêi h¹n sö dông trªn ba th¸ng.  
VÝ dô: s¶n phÈm thêi h¹n sö dông ®Õn ngµy 06 th¸ng 01 n¨m 2008 cã thÓ 

ghi: "Sö dông tèt nhÊt tr−íc ngµy 06.01.08" hoÆc "HSD: 06/2008" hoÆc "HD: 
06/2008" hoÆc b»ng c¸ch kÕt hîp kh¸c nh−ng kh«ng ®−îc g©y nhÇm lÉn cho 
ng−êi tiªu dïng. 

c) Ngµy, th¸ng vµ n¨m ph¶i ®−îc ghi theo d·y sè kh«ng m· ho¸.  
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Deleted: vµ bao b× trùc tiÕp

Deleted: 3. Ghi s½n thêi h¹n sö dông 
trªn nh·n. C¸ch nµy ®−îc coi lµ ®Çy ®ñ, 
tiÕt kiÖm nhÊt (kh«ng ph¶i ghi cïng lóc 
c¹nh nhau c¶ NSX, HSDTN hay HSD sau 
khi ®ãng gãi) khi ®ång thêi thÓ hiÖn tÝnh 
trung thùc cña nhµ x¶n xuÊt h¬n lµ c«ng 
bè chØ NSX hoÆc chØ HSDTN, HSD. VÝ dô: 
"THSD - 2 n¨m kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt ghi 
t¹i... "; "HSD: 3 n¨m tõ ngµy s¶n xuÊt ghi 
t¹i..."; "H¹n dïng 5 th¸ng tõ ngµy s¶n xuÊt 
ghi t¹i..." hoÆc b»ng c¸ch ghi THSD vµ 
NSX gÇn nhau ®Ó kh«ng g©y nhÇm lÉn cho 
ng−êi tiªu dïng. Tr−êng hîp mµ thêi h¹n 
sö dông ®−îc in s½n trªn nh·n (cïng mét 
chÊt liÖu mùc in víi c¸c ch÷ t−¬ng tù trªn 
nh·n) th× ngµy s¶n xuÊt ®−îc in phun hoÆc 
®ãng dÊu khi s¶n phÈm võa hoµn thµnh.¶
4. Ng−êi s¶n xuÊt tù x¸c ®Þnh thêi h¹n sö 
dông dµi hay ng¾n cho tõng s¶n phÈm thùc 
phÈm cô thÓ ®Ó ghi trªn nh·n tuú theo tÝnh 
chÊt, môc ®Ých sö dông, yªu cÇu h−íng 
dÉn sö dông hîp lý, bao b× b¶o qu¶n vµ 
tr×nh ®é c«ng nghÖ, qu¶n lý cña ng−êi s¶n 
xuÊt. Ng−êi s¶n xuÊt cã tr¸ch nhiÖm theo 
dâi “vßng ®êi chÊt l−îng” cña s¶n phÈm 
®Ó trong thêi h¹n sö dông vµ h−íng dÉn sö 
dông, ng−êi tiªu dïng ®−îc sö dông s¶n 
phÈm an toµn vµ ®óng chÊt l−îng nh− ®· 
c«ng bè.¶
a) Trong tr−êng hîp s¶n phÈm thuéc lo¹i 
nguy c¬ thÊp ®· hÕt h¹n sö dông, s¶n phÈm 
®−îc chøng minh vÉn ®¹t chÊt l−îng nh− 
®· c«ng bè, h¹n sö dông chÝnh lµ H¹n sö 
dông tèt nhÊt. Thêi h¹n sö dông cã thÓ 
®−îc ®iÒu chØnh t¨ng nÕu th−¬ng nh©n 
chøng minh ®−îc s¶n phÈm vÉn b¶o ®¶m 
chÊt l−îng vµ an toµn; ph¶i ®−îc ®iÒu 
chØnh gi¶m ®èi víi c¸c l« s¶n xuÊt sau ®ã 
nÕu kh«ng chøng minh ®−îc.¶
b) Cïng víi thêi h¹n sö dông tèt nhÊt, ph¶i 
c«ng bè trªn nh·n tÊt c¶ nh÷ng ®iÒu kiÖn 
®Æc biÖt ®Ó b¶o ®¶m thùc phÈm ®−îc sö 
dông ®óng vµ an toµn nÕu thêi h¹n sö dông 
tèt nhÊt phô thuéc vµo c¸c ®iÒu kiÖn ®ã.¶
c) §−îc phÐp ghi HSDTN trên 05 năm 
trong tr−êng hîp ®−îc nhµ s¶n xuÊt theo 
dâi vßng ®êi chÊt l−îng vµ chøng minh lµ 
cã thêi h¹n sö dông kh«ng h¹n chÕ Ýt nhÊt 
tõ 05 năm trë lªn (kÓ tõ ngµy s¶n xuÊt).¶
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6. Được phép ghi H¹n sö dông tèt nhÊt (Bets Before) khi:  
c) Sản phẩm được coi là thuộc diện nguy cơ thấp về vi sinh do có một 

hoặc kết hợp các yếu tố sau đây: 
- Độ pH nhỏ hơn 4.6; 
- Hàm lượng nước tự do (hoạt độ nước) Aw nhỏ hơn 0,85 tại thời điểm 

HSDTN; 
- Nước là thành phần duy nhất và đạt quy chuẩn vệ sinh đối với nước 

uống; 
- Sản phẩm dạng sệt, đặc có hàm lượng muối ăn, đường (do tác dụng 

ngậm nước) đủ để bảo quản thực phẩm;  
- Công nghệ chế biến hoặc bao gói (ví dụ: công nghệ bơm khí ni-tơ hoặc 

bao gói hút chân không) có thể loại bỏ hoặc giảm hàm lượng ô xy tới mức ức 
chế được sự phát triển của vi sinh vật có trong sản phẩm đã đạt quy chuẩn; 

 (ghÐp vµo kho¶n 8)8. Cã thÓ ®−îc phÐp chØ ghi ngµy s¶n xuÊt hoÆc n¨m 
s¶n xuÊt đối với c¸c s¶n phÈm kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc ngµy hÕt h¹n sö dông vµ h¹n 
sö dông tèt nhÊt (kh«ng x¸c ®Þnh ®−îc vßng ®êi chÊt l−îng cña s¶n phÈm) do cã 
chøa chÊt chñ yÕu tù nhiªn cã t¸c dông b¶o qu¶n như: R−îu vang, r−îu mïi, 
r−îu vang cã ga, r−îu vang cã −íp h−¬ng, r−îu vang qu¶ vµ r−îu vang qu¶ cã 
ga; §å uèng chøa kh«ng d−íi 10% hµm l−îng cån theo thÓ tÝch; DÊm ¨n; Muèi 
¨n c¸c lo¹i; §−êng ë thÓ  r¾n. 

C¸c s¶n phÈm nµy, cã thÓ do chøa c¸c thµnh phÇn tự nhiên là chÊt b¶o 
qu¶n ë hµm l−îng cã t¸c dông hoÆc b¶n chÊt cã chÊt l−îng æn ®Þnh, kh«ng lµ 
m«i tr−êng dinh d−ìng cho vi sinh vËt tån t¹i, ph¸t triÓn, do ®ã vßng ®êi chÊt 
l−îng cña s¶n phÈm thay đổi không đáng kể trong một thời gian dài. 

 9. B¾t buéc ph¶i ghi h¹n sö dông (cùng NSX hoặc THSD) đối với c¸c s¶n 
phÈm đặc biệt dïng cho c¸c ®èi t−îng sö dông ®Æc biÖt (nh− thùc phÈm chøc 
n¨ng, thùc phÈm dinh d−ìng hîp lý dïng cho trÎ nhá, ng−êi bÖnh, ng−êi cao 
tuæi, ng−êi suy gi¶m miÔn dÞch). 

10. H−íng dÉn b¶o qu¶n: Cïng víi viÖc ghi thêi h¹n sö dông, bÊt kÓ cÇn 
cã ®iÒu kiÖn ®Æc biÖt nµo ®Ó b¶o qu¶n thùc phÈm còng ph¶i ghi trªn nh·n (theo 
Codex) 

§iÒu 10. H−íng dÉn sö dông 

 1. Ph¶i ghi trªn nh·n thùc phÈm h−íng dÉn sö dông. 
2. Tr−êng hîp nh·n thùc phÈm kh«ng ®ñ diÖn tÝch ®Ó ghi c¸c h−íng dÉn 

nãi trªn th× ph¶i ghi c¸c néi dung ®ã vµo mét tµi liÖu h−íng dÉn sö dông kÌm 
theo thùc phÈm ®Ó cung cÊp cho ng−êi mua hµng (d¹ng tê H−íng dÉn sö dông 
hoÆc nh·n phô). 

§iÒu 11. Ghi nhãn các khuyến cáo và cảnh báo an toàn: 
1. Các khuyến cáo về sức khỏe phải dựa trên các bằng chứng khoa học và 

được chứng minh khi công bố sản phẩm. 
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chủ yếu của sản phẩm, đồng thời vẫn đạt 
các quy chuẩn về vi sinh vật.¶
 7. H¹n sö dông tèt nhÊt kh«ng ¸p dông 
cho:¶
a) Rau qu¶ t−¬i, bao gåm c¶ khoai t©y 
ch−a gät vá, bÞ c¾t hoÆc ®−îc xö lý b»ng 
c¸c ph−¬ng ph¸p t−¬ng tù; ¶
b) C¸c lo¹i b¸nh mú, b¸nh n−íng, b¸nh 
ngät, b¸nh s¶n xuÊt hµng lo¹t tõ bét nhµo, 
mµ b¶n chÊt thµnh phÇn cña chóng ®−îc 
x¸c ®Þnh tr−íc, th−êng ®−îc tiªu thô trong 
vßng 24 giê sau khi s¶n xuÊt; ¶
c) C¸c s¶n phÈm møt kÑo chøa c¸c lo¹i 
®−êng cã mïi vµ/hoÆc cã mÇu; KÑo cao su.¶
C¸c s¶n phÈm nµy phô thuéc ®iÒu kiÖn 
m«i tr−êng (khã duy tr× liªn tôc ®iÒu kiÖn 
m«i tr−êng b¶o qu¶n phï hîp liªn tôc), 
tr¹ng th¸i chÊt l−îng c¶m quan cña s¶n 
phÈm dÔ bÞ biÕn ®æi (ng¶ mµu, mïi, vÞ, 
®ãng cÆn hoÆc r¾n ho¸ láng, biÕn d¹ng,..) 
vµ v× vËy th−êng kh«ng b¸n ®−îc hay bÞ tõ 
chèi nhËn b¸n, buéc ph¶i thu håi dï chóng 
cã thÓ vÉn cßn an toµn. Do ®ã, chóng 
kh«ng thÓ ghi h¹n sö dông tèt nhÊt mµ 
th−êng chØ ghi ngµy s¶n xuÊt hoÆc cã thÓ 
thªm c¶ h¹n sö dông/ngµy hÕt h¹n (®Ó 
th−¬ng nh©n chñ ®éng kÕ ho¹ch thu håi).
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2. Các khuyến cáo về so sánh dinh dưỡng phải tuân thủ theo quy định tại 
Phụ lục 1 của thông tư này hoặc phải được chứng minh bằng các bằng chứng 
khoa học. 

3. Các cảnh báo an toàn nếu có phải được ghi nhãn và hướng dẫn đầy đủ. 
§iÒu 12. Tªn vµ ®Þa chØ cña tæ chøc, c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n 

phÈm: 

 1. Tªn vµ ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm ghi trªn 
nh·n hµng ho¸ lµ tªn vµ ®Þa chØ tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh trùc tiÕp 
hoÆc gi¸n tiÕp chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ s¶n phÈm ®èi víi ng−êi tiªu dïng. Ch÷ viÕt 
tªn vµ ®Þa chØ cña ng−êi chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc phÈm ph¶i cã chiÒu cao kh«ng 
nhá h¬n 1,5 mm. Ngoµi ra trªn nh·n thùc phÈm ph¶i ghi ®Þa chØ giao dÞch ®Ó 
kh¸ch hµng liªn hÖ khi cÇn thiÕt. §Þa chØ giao dÞch gåm c¶ ®Þa chØ th− tÝn vµ sè 
®iÖn tho¹i. §Þa chØ giao dÞch cã thÓ kh«ng ph¶i lµ ®Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt. 

2. NÕu thùc phÈm ®−îc s¶n xuÊt hoµn chØnh chØ t¹i mét c¬ së s¶n xuÊt cña 
m×nh, néi dung ghi nh·n lµ: Tªn ................ s¶n xuÊt t¹i (®Þa chØ th− 
tÝn)................. §Þa chØ c¬ së s¶n xuÊt lµ tªn ®Þa danh ®−îc ghi ®Çy ®ñ ®Ó cã thÓ 
t×m ®Õn và göi th− tÝn ®Õn tËn n¬i (®Þa chØ th− tÝn). 

3. NÕu thùc phÈm cña cïng mét thương nhân ®−îc s¶n xuÊt hoµn chØnh t¹i 
hai hoÆc nhiÒu c¬ së s¶n xuÊt mµ cã cïng c¸c ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt, lo¹i nguyªn 
liÖu vµ c«ng nghÖ t−¬ng ®−¬ng nh−ng cã ®Þa chØ kh¸c nhau, néi dung ghi nh·n 
®−îc ¸p dông nh− sau: 

a) S¶n phÈm cña... ®Þa chØ... s¶n xuÊt t¹i... (®èi víi c¸c thương nhân ch−a 
®−îc thÈm ®Þnh ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt vµ c«ng nghÖ chung).  

b) S¶n phÈm cña... ®Þa chØ giao dÞch... (®èi víi thương nhân cã c«ng bè 
kÌm trªn nh·n bao b× hoÆc ký hiÖu trong hồ sơ công bố s¶n phÈm víi c¬ quan cã 
thÈm quyÒn, hoÆc sè l« s¶n xuÊt, l« s¶n phÈm nh»m ph©n biÖt c¬ së s¶n xuÊt cã 
®Þa chØ kh¸c nhau). 

c) Tr−êng hîp chÊt l−îng thùc phÈm cña s¶n phÈm t¹i mét trong c¸c c¬ së 
s¶n xuÊt cña cïng mét thương nhân cã sù kh¸c biÖt hoÆc phô thuéc vµo nguån 
nguyªn liÖu riªng ®Æc tr−ng, vïng nguyªn liÖu næi tiÕng mµ c¸c c¬ së s¶n xuÊt 
cßn l¹i ë c¸c ®Þa ph−¬ng kh¸c kh«ng cã ®−îc th× ph¶i cã nh·n riªng ghi râ ®Þa 
chØ c¬ së s¶n xuÊt ®ã (VÝ dô nguån n−íc nguyªn liÖu lµ má n−íc kho¸ng; vïng 
nguyªn liÖu g¾n víi ®Þa danh nh− v¶i Thanh Hµ, v¶i Lôc Ng¹n).   

4. NÕu thùc phÈm ®−îc hoµn chØnh (gia c«ng l¹i vµ ®ãng gãi) bëi mét 
thương nhân kh¸c, néi dung ghi nh·n lµ: S¶n phÈm cña......... gia c«ng t¹i...........; 
hoÆc: S¶n phÈm cña.........  s¶n xuÊt t¹i.... 

5. NÕu thùc phÈm chØ ®−îc ®ãng gãi, néi dung ghi nh·n lµ: S¶n phÈm cña 
(tªn ng−êi s¶n xuÊt vµ xuÊt xø)... §ãng gãi t¹i... bëi (tªn vµ ®Þa chØ thương nhân 
chÞu tr¸ch nhiÖm sang bao ®ãng gãi) 

6. NÕu thùc phÈm lµ hµng nhËp khÈu hoÆc hµng thuéc ®¹i lý b¸n hµng cho 
ng−êi n−íc ngoµi, th× tªn thương nhân chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc phÈm lµ tªn 
thương nhân nhËp khÈu hoÆc tªn thương nhân ®¹i diÖn cho ng−êi n−íc ngoµi 
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hoÆc tªn thương nhân ®¹i lý ®éc quyÒn t¹i ViÖt Nam. C¸ch ghi tªn vµ ®Þa chØ nh− 
sau: Tªn ............... §Þa chØ giao dÞch.................. 

§iÒu 13. XuÊt xø 
1. ChØ ph¶i c«ng bè xuÊt xø ®èi víi thùc phÈm nhËp khÈu: trªn nh·n thùc 

phÈm ph¶i ghi tªn n−íc xuÊt xø cña thùc phÈm ®ã (nơi đóng gói cuối cùng).  
2. Tr−êng hîp thùc phÈm ®−îc chÕ biÕn l¹i t¹i mét n−íc thø hai mµ lµm 

thay ®æi b¶n chÊt cña thùc phÈm th× n−íc thø hai ®−îc coi lµ n−íc xuÊt xø ®Ó ghi 
nh·n.  

§iÒu 14. Sè GiÊy tiÕp nhËn b¶n c«ng bè hîp quy (gäi t¾t lµ GiÊy tiÕp 
nhËn) hoÆc GiÊy x¸c nhËn phï hîp quy ®Þnh an toµn thùc phÈm (gäi t¾t lµ 
GiÊy x¸c nhËn) 

Thùc phÈm l−u th«ng ph¶i ghi sè GiÊy tiÕp nhËn hoÆc GiÊy x¸c nhËn trªn 
nh·n thùc phÈm ®ã (c¸ch ghi: GTN hoÆc GXN  sè….).  

 

Ch−¬ng III 

Néi dung ghi nh∙n ®èi víi mét sè s¶n phÈm ®Æc thï 
  

§iÒu 15. Phô gia thùc phÈm ®Ó b¸n lÎ 

Ngoµi c¸c yªu cÇu ghi nh·n ®−îc quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II, phô gia thùc 
phÈm ®Ó b¶n lÎ ph¶i ghi nh·n nh− sau: 

1. Tªn nhãm víi tªn chÊt phô gia, vÝ dô: ChÊt t¹o nhò: natripolyphophat; 
hoÆc víi m· sè quèc tÕ cña chÊt phô gia (m· sè ®−îc ®Æt trong ngoÆc ®¬n), vÝ dô: 
ChÊt t¹o nhò (452i); riªng c¸c phô gia lµ "h−¬ng liÖu", "chÊt t¹o ngät","chÊt t¹o 
mµu" cÇn ghi thªm "tù nhiªn", "nh©n t¹o" hay "tæng hîp", vÝ dô: chÊt t¹o mµu 
nh©n t¹o (160f)  hay chÊt t¹o mµu tæng hîp: beta-apo-8' axit carotenoic metyl. 

2. M· sè quèc tÕ (nÕu cã); 

3. NÕu cã hai hoÆc nhiÒu chÊt phô gia thùc phÈm trong mét bao gãi, c¸c 
tªn cña chóng ph¶i ®−îc liÖt kª ®Çy ®ñ theo thø tù tû lÖ khèi l−îng cña chóng 
trong mçi bao gãi. 

3. Ghi râ "Dïng cho thùc phÈm" víi chiÒu cao ch÷ tèi thiÓu 2mm vµ 
®−îc in ®Ëm 

 §iÒu 16. Thực phẩm có sử dụng công nghệ gien 
 Ngoµi c¸c yªu cÇu ghi nh·n ®−îc quy ®Þnh t¹i Ch−¬ng II, thùc phÈm cã sö 
dông c«ng nghÖ gen ph¶i ghi nh·n nh− sau: 

Thực phẩm có sử dụng nguyên liệu là thực phẩm biến đổi gien, chiếm trên 
5% tỷ trọng của sản phẩm thì phải ghi rõ liền sau tên thành phần cấu tạo đó dßng 
ch÷ b»ng tiÕng ViÖt "Cã sö dông c«ng nghÖ gien" trong ngoặc đơn. Ví dụ sữa 
đậu nành có sử dụng đậu tương thì cách ghi thành phần cấu tạo: Nước, Đậu 
tương (có sử dụng công nghệ gien), đường,…  
 §iÒu 17. Thực phẩm chiếu xạ 

Deleted: xuÊt khÈu, 

Deleted: . §Ó ph©n biÖt víi phô gia cho 
s¶n xuÊt thøc ¨n ch¨n nu«i (Feedstuff hoÆc 
For feed Grade), phô gia thùc phÈm nhËp 
khÈu ph¶i ghi râ “Foodstuff” hoÆc “Food 
Grade” d−íi tªn s¶n phÈm.
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Thùc phÈm ®−îc s¶n xuÊt, chÕ biÕn, b¶o qu¶n cã sö dông kü thuËt chiÕu 
x¹ ph¶i ghi nh·n b»ng tiÕng ViÖt víi dßng ch÷: "Thùc phÈm chiÕu x¹" víi chiÒu 
cao ch÷ tèi thiÓu 2mm vµ ®−îc in ®Ëm hoÆc trªn nh·n cã h×nh biÓu thÞ thùc phÈm 
chiÕu x¹ theo quy ®Þnh quèc tÕ mµ ViÖt Nam ®· c«ng bè ¸p dông. 

 

Ch−¬ng IV 

quy ®Þnh kh¸c 

 
§iÒu 18. Ghi nh·n dinh d−ìng 
Tr−êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n ghi nh·n dinh d−ìng th× ghi theo quy ®Þnh 

cña ñy ban tiªu chuÈn thùc phÈm quèc tÕ (Codex) hoặc Tiêu chuẩn Việt Nam 
(TCVN). 
 §iÒu 19. Mét sè c¸ch ghi nh·n kh¸c 

Cho phÐp dïng c¸ch ghi kh¸c ®Ó thÓ hiÖn mét sè néi dung b¾t buéc trªn 
nh·n s¶n phÈm trong nh÷ng tr−êng hîp sau: 

1. Cho phÐp dïng tªn C«ng ty, doanh nghiÖp lµ th−¬ng nh©n chÞu tr¸ch 
nhiÖm vÒ thùc phÈm cã kÌm theo tªn tØnh, thµnh phè hoÆc ®iÖn tho¹i vµ Fax giao 
dÞch cña C«ng ty, doanh nghiÖp (gåm c¶ m· sè vïng) cã ®¨ng ký trong danh b¹ 
®iÖn tho¹i cña tØnh, thµnh phè ®Ó thay cho c¸ch ghi ®Çy ®ñ c¶ tªn, ®Þa chØ cña c¬ 
së s¶n xuÊt, ®ãng gãi, nÕu nh− tªn ®ã thÓ hiÖn ®−îc ®Þa danh n¬i s¶n xuÊt. Tæ 
chøc, c¸ nh©n kh«ng cã giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp ph¶i ghi ®Çy ®ñ tªn vµ 
®Þa chØ cô thÓ nơi sản xuất. 
 2. Dïng sè l« s¶n phÈm (LOT) thay cho ngµy s¶n xuÊt trong tr−êng hîp 
chØ ghi h¹n sö dông hoÆc h¹n sö dông tèt nhÊt víi ®iÒu kiÖn ghi chóng gÇn nhau. 

 (§· quy ®Þnh ë kho¶n 8 §iÒu 9)4. Kh«ng ghi h−íng dÉn b¶o qu¶n nÕu 
nhµ s¶n xuÊt b¶o ®¶m s¶n phÈm kh«ng bÞ biÕn chÊt, suy gi¶m chÊt l−îng trong 
mäi ®iÒu kiÖn cña m«i tr−êng b¶o qu¶n thùc phÈm cho ®Õn khi hÕt thêi h¹n sö 
dông Tr−êng hîp kh«ng cÇn ®iÒu kiÖn b¶o qu¶n ®Æc biÖt ®Ó duy tr× chÊt l−îng th× 
tuú theo tõng lo¹i thùc phÈm ®Ó ghi nh−: “b¶o qu¶n ë ®iÒu kiÖn b×nh th−êng” 
hoÆc “b¶o qu¶n n¬i kh« r¸o” hoÆc “b¶o qu¶n n¬i tho¸ng m¸t, tr¸nh ¸nh n¾ng 
trùc tiÕp”. 

 (§· quy ®Þnh ë môc liÖt kª thµnh phÇn (®èi víi nh÷ng thùc phÈm chØ cã 1 thµnh 
phÇn th× kh«ng cÇn ghi thµnh phÇn cÊu t¹o) §iÒu 19. MiÔn ghi nh·n mét sè 
néi dung ghi nh·n b¾t buéc 

 1. Quy ®Þnh viÖc miÔn ¸p dông ghi nh·n b¾t buéc ®èi víi c¸c nh·n cã diÖn 
tÝch nhá h¬n 10 cm2 hoÆc cã nh·n phô hoÆc h−íng dÉn sö dông ®i kÌm. 

Ngoµi gia vÞ vµ th¶o méc, ®èi víi c¸c bao gãi nhá, cã diÖn tÝch bÒ mÆt lín 
nhÊt nhá h¬n 10 cm2, cã thÓ miÔn ¸p dông ghi thµnh phÇn cÊu t¹o, thêi h¹n sö 
dông, h−íng dÉn sö dông, nÕu cã nh·n phô hoÆc h−íng dÉn sö dông ®i kÌm theo 
s¶n phÈm hoÆc bao b× ngoµi ®· thÓ hiÖn ®Çy ®ñ c¸c néi dung ®ã. 

2. MiÔn ghi nh·n phô ®èi víi thùc phÈm nhËp khÈu trong c¸c tr−êng hîp 
sau: Thùc phÈm nhËp khÈu kh«ng mang tÝnh chÊt kinh doanh: thùc phÈm mang 
theo hµnh lý c¸ nh©n; thùc phÈm lµ quµ biÕu, tÆng; thùc phÈm viÖn trî; thùc 
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phÈm cña c¸c ngo¹i giao §oµn vµ cña c¸c tæ chøc quèc tÕ ë ViÖt Nam; thùc 
phÈm lµ hµng mÉu chØ nh»m giíi thiÖu s¶n phÈm; thùc phÈm lµ mÉu nh»m thö 
nghiÖm hoÆc nghiªn cøu, c«ng bè s¶n phÈm; thùc phÈm t¹m nhËp t¸i xuÊt; thùc 
phÈm gia c«ng chØ ®Ó xuÊt khÈu cho n−íc ngoµi. 

3. MiÔn ghi nh·n ®èi víi s¶n phÈm s¶n xuÊt trong n−íc trong c¸c tr−êng 
hîp sau: 

a) Thùc phÈm s¬ chÕ, thùc phÈm t−¬i sèng ®−îc b¸n trùc tiÕp cho ng−êi 
tiªu dïng;  

b) Thùc phÈm bao gãi ®¬n gi¶n (bao gói không kín, cho phép không khí 
thẩm thấu) ®Ó bán hoặc sö dông trong ngµy. 

   
§iÒu 22: Khắc phục, sửa chữa nhãn 
1. Thùc phÈm ®ang l−u hµnh ghi nhãn thiÕu hoÆc sai víi c¸c quy ®Þnh ghi 

nh·n t¹i th«ng t− nµy vµ ph¸p luËt cã liªn quan, ®Òu ph¶i ®−îc söa ch÷a (bæ sung 
c¸c néi dung ghi thiÕu vµ xo¸ bá néi dung ghi sai) cho ®óng. ViÖc söa ch÷a thùc 
hiÖn nh− sau: 

a) Tổ chức, cá nhân chÞu tr¸ch nhiÖm vÒ thùc phÈm ph¶i tù thùc hiÖn viÖc 
söa ch÷a vµ b¸o c¸o víi c¬ quan cÊp GiÊy tiÕp nhËn b¶n c«ng bè hîp quy hoÆc 
GiÊy x¸c nhËn c«ng bè phï hîp quy ®Þnh an toµn thùc phÈm, khi bÞ ph¸t hiÖn sÏ 
kh«ng ®−îc tiÕp tôc l−u hµnh trªn thÞ tr−êng nÕu kh«ng cã nh÷ng gi¶i tr×nh vµ 
biÖn ph¸p kh¾c phôc kÞp thêi. 

b) Bæ sung néi dung cßn thiÕu trªn nh·n b»ng c¸ch ghi trùc tiÕp lªn nh·n 
hoÆc ghi trªn vËt liÖu kh¸c råi g¾n chÆt lªn nh·n nh−ng kh«ng ®−îc che lÊp 
nh÷ng th«ng tin b¾t buéc ghi nh·n.  

c) Xo¸ bá néi dung ghi sai trªn nh·n thùc phÈm ph¶i b¶o ®¶m kh«ng phôc 
håi l¹i ®−îc nh− tr−íc.  

 (§©y kh«ng ph¶i lµ näi dung vÒ kh¾c phôc vµ söa ch÷a nh·n) 

Chương V 

Tæ chøc thùc hiÖn 

 
§iÒu 23. Quy ®Þnh chuyÓn tiÕp 
1. Tæ chøc, c¸ nh©n s¶n xuÊt, kinh doanh, nhËp khÈu cã sè l−îng nh·n tån 

®äng hoÆc bao b× ®· in s½n néi dung ghi nh·n phï hîp víi quy ®Þnh t¹i NghÞ 
®Þnh sè 89/2006/N§-CP, Th«ng t− sè 09/2007/TT-BKHCN vµ Th«ng t− sè 
14/2007/TT-BKHCN nh−ng ch−a bổ sung phï hîp víi quy ®Þnh cña th«ng t− 
nµy, cã thÓ gi¶i tr×nh vµ kiÕn nghÞ biÖn ph¸p kh¾c phôc vÒ c¬ quan cÊp chøng 
nhËn c«ng bè tiªu chuÈn s¶n phÈm ®Ó ®−îc gia h¹n thêi gian cuèi cïng ®−îc sö 
dông hết sè nh·n tån ®äng. Tuú theo møc ®é kh«ng phï hîp vµ sè l−îng nh·n 
®ang tån ®äng ®ã, c¬ quan cÊp chøng nhËn c«ng bè tiªu chuÈn s¶n phÈm sÏ 
quyÕt ®Þnh cho phÐp kh¾c phôc trong thêi h¹n kh«ng qu¸ ba th¸ng ®èi víi 
th−¬ng nh©n ch−a cã giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp vµ kh«ng qu¸ 6 th¸ng ®èi 
víi c¸c th−¬ng nh©n cã giÊy phÐp thµnh lËp doanh nghiÖp. Sau 6 th¸ng, c¸c 
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Tr−êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n ghi nh·n chØ 
tiªu chÊt l−îng chñ yÕu th× thùc hiÖn ghi 
nh·n nh− sau:¶
1. ChØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu gåm nh÷ng 
chØ tiªu quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ sö dông, b¶o 
®¶m sù phï hîp vµ an toµn ®èi víi ng−êi 
tiªu dïng theo c«ng dông chÝnh ®· ®Þnh 
tr−íc cña s¶n phÈm. VÝ dô: R−îu 40% cån 
(Alcohol), Bia 4% Alcohol, n−íc m¾m 
18% ®¹m, ®−êng 99%,v.v. §èi víi c¸c s¶n 
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phÇn chÊt l−îng chñ yÕu gåm ®¹m, ®−êng, 
bÐo,v.v.; ®èi víi s¶n phÈm cã c«ng dông 
®Æc biÖt ph¶i ghi gi¸ trÞ dinh d−ìng, gåm 
hµm l−îng c¸c chÊt sinh calo vµ c¸c chØ 
tiªu cña c¸c chÊt t¹o nªn c«ng dông cña 
s¶n phÈm .¶

2. ViÖc lùa chän c¸c chØ tiªu chÊt l−îng 
chñ yÕu cña s¶n phÈm ®Ó ghi nh·n thùc 
phÈm phô thuéc vµo b¶n chÊt, thuéc tÝnh 
tù nhiªn vµ mèi quan hÖ trùc tiÕp gi÷a chØ 
tiªu chÊt l−îng víi c«ng dông chÝnh vµ ®é 
an toµn cÇn thiÕt cña s¶n phÈm. VÝ dô: 
ph¶i ghi gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s¶n phÈm 
dïng cho trÎ trong ®é tuæi ®ang ph¸t triÓn 
®ång thêi ph¶i ghi râ ®é tuæi cña ®èi t−îng 
sö dông; s¶n phÈm cho ng−êi ¨n kiªng 
kh«ng bæ sung ®−êng ph¶i ghi "s¶n phÈm 
thÊp ca lo" hoÆc "s¶n phÈm Ýt calo" (C¸c 
h−íng dÉn c¸ch ghi t¹i phô lôc 1)¶
3. Tr−êng hîp ph¶i ph©n ®Þnh cÊp, lo¹i 
chÊt l−îng, ph¹m vi øng dông cña thùc 
phÈm, th−¬ng nh©n ph¶i ghi lªn nh·n thùc 
phÈm c¶ th«ng ®iÖp, ®Þnh l−îng cña c¸c 
chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu. VÝ dô: ®èi víi 
n−íc kho¸ng thiªn nhiªn ®ãng chai: ph¶i 
ghi Hµm l−îng kho¸ng cao, võa, thÊp vµ 
c¸c chØ sè vÒ hµm l−îng cô thÓ theo quy 
®Þnh, c¸c chÊt v−ît qu¸ giíi h¹n ph¶i ghi 
"chøa...",v.v; ®èi víi n−íc chÊm cao cÊp, 
th−îng h¹ng ph¶i kÌm theo ®é ®¹m (vÒ 
protein và a xít amin hoÆc Nit¬ tæng vµ  
Nit¬ a xÝt amin). ¶
4. Tr−êng hîp cÇn b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c 
cao cña chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu, viÖc 
ghi nh·n thùc phÈm vÒ chØ tiªu chÊt l−îng 
chñ yÕu ®−îc ghi kÌm sè hiÖu tiªu chuÈn 
cña ph−¬ng ph¸p thö.¶
5. Ngoµi chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu b¾t 
buéc ph¶i ghi lªn nh·n thùc phÈm theo 
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tr−êng hîp tån ®äng bao b× víi sè l−îng lín ph¶i ®−îc Bé Y tÕ (Cục An toàn 
thực phẩm) xem xÐt vµ ®ång ý b»ng v¨n b¶n. 

2. Tæ chøc, c¸ nh©n nh©n s¶n xuÊt trong n−íc l©u nay chØ c«ng bè h¹n sö 
dông, cã thÓ theo dâi, chøng minh vßng ®êi chÊt l−îng cña s¶n phÈm ®Ó ®−îc c¬ 
quan cÊp chøng nhËn c«ng bè tiªu chuÈn s¶n phÈm c«ng nhËn b»ng v¨n b¶n ®ã 
lµ h¹n sö dông tèt nhÊt ®Ó s¶n phÈm ®−îc tiÕp tôc l−u th«ng vµ sau ®ã th−¬ng 
nh©n ph¶i c«ng bè l¹i tiªu chuÈn c¬ së. Trong tr−êng hîp hÕt h¹n sö dông, s¶n 
phÈm vÉn ®¹t chÊt l−îng nh− ®· c«ng bè, h¹n sö dông chÝnh lµ h¹n sö dông tèt 
nhÊt. Thêi h¹n sö dông cã thÓ ®−îc ®iÒu chØnh t¨ng nÕu th−¬ng nh©n chøng minh 
®−îc s¶n phÈm vÉn b¶o ®¶m chÊt l−îng vµ an toµn; ph¶i ®−îc ®iÒu chØnh gi¶m 
®èi víi c¸c l« s¶n xuÊt sau ®ã nÕu kh«ng chøng minh ®−îc. 

 
§iÒu 24. HiÖu lùc thi hµnh 
1. Th«ng t− nµy cã hiÖu lùc thi hµnh kÓ tõ ngµy.................  
2. Th«ng t− nµy thay thÕ th«ng t− sè 15/2000/TT-BYT ngµy 30 th¸ng 6 

n¨m 2000 cña Bé tr−ëng Bé Y tÕ. 
 
 
 
 
§iÒu 24. Tæ chøc thùc hiÖn 

1. Bộ Y tế giao Cục An toàn thực phẩm tổ chức thực hiện, kiểm tra việc 
thực hiện Thông tư này trong phạm vi toàn quốc.  

2. Sở Y tế giao Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tổ chức thực hiện, 
kiểm tra việc thực hiện Thông tư này trong phạm vi quản lý.  

 

Nơi nhận:  
- Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Phó Thủ tướng Chính phủ (để b/c); 
- Các Bộ, ngành liên quan; 
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp); 
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc TW; 
- Cổng thông tin CP, BYT, Công báo; 
- Lưu: VT, ATTP.  

BỘ TRƯỞNG  
 
 
 
 
 
 

Nguyễn Thị Kim Tiến 
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Phô lôc 1   
Mét sè khuyÕn c¸o vÒ so sánh dinh dưỡng được phép ghi nhãn (là các cụm từ in 

nghiêng trong ngoặc kép) 
 
 
1. Về hàm lượng đường:  
« Không có đường »: Dưới 0,5g đuờng cho một lần ăn (serving) 

+ Không đường là không cho thêm đường trong quá trình chế biến hoặc 
đóng gói, sản phẩm bao gồm các thành phần như nước hoa quả hoặc nước táo là 
những thành phần có chứa đường. 

+ Quá trình chế biến không làm tăng hàm lượng đường trong sản phẩm so 
với hàm lượng đường  tự nhiên có trong các thành phần cấu tạo  

+ Thực phẩm thay thế đường 
- « Ít đường »: Giảm ít nhất 25% lượng đường cho một lần ăn (per serving) so 
với các thực phẩm tương tự.  
 
2. Về lượng Calo 
- « Không cung cấp calo », « Không calo »: Dưới 5calo cho một lần ăn (per 
serving) 
- « Calo thấp »: 40 calo hoặc ít hơn cho một lần ăn (per serving)  và nếu một lần 
ăn là 30g hoặc ít hơn,  hoặc 2 thìa cà phê hoặc ít hơn thì tính cho 50g thực phẩm.  
- « Ít Calo »: Cung cấp một lượng calo ít hơn tối thiểu là 25% cho một lần ăn 
(per serving) so với thực phẩm cùng loại    
 
3. Về chất béo  
- « Không có chất béo »: Dưới 0,5g chất béo cho một lần ăn (per serving) 
- « Không có chất béo no bão hoà »: Dưới 0,5g cho một lần ăn (per serving) và 
hàm lượng acid béo no không vượt quá 1% tổng số chất béo.  
- « Hàm lượng chất béo thấp »: 3g hoặc ít hơn cho một lần ăn (per serving) và 
nếu một lần ăn là 30g hoặc ít hơn,  hoặc 2 thìa cà phê hoặc ít hơn thì tính cho 
50g thực phẩm.  
- « Hàm lượng chất béo no bão hoà thấp »:  1g hoặc ít hơn cho một lần ăn (per 
serving) và cung cấp không nhiều hơn 15% lượng calo từ các acid béo no bão 
hoà 
- « Giảm béo »  hoặc « Ít béo »: Giảm ít nhất 25% có một lần ăn  (per serving) 
so với các thực phẩm tương tự.  
- Giảm hoặc ít chất béo no bão hoà: Giảm ít nhất 25% có một lần ăn  (per 
serving) so với các thực phẩm tương tự.  
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4. Về cholesterol 
- « Không có cholesterol »: Ít hơn 2mg cholesterol và 2g hoặc ít hơn chất béo no 
bão hoà cho một lần ăn (per serving) 
- « Thấp cholesterol »:  20mg hoặc ít hơn và  2g hoặc ít hơn chất béo no bão hoà 
cho một lần ăn (per serving) )  và nếu một lần ăn là 30g hoặc ít hơn,  hoặc 2 thìa 
cà phê hoặc ít hơn thì tính cho 50g thực phẩm.  
-  « Giảm hoặc ít cholesterol »: Giảm ít nhất 25% cho một lần ăn  (per serving) 
so với các thực phẩm tương tự.  
- Các sản phẩm đơn chất tự nhiên không có hoặc thấp cholesterol, ví dụ dầu thực 
vật, thi không được ghi « Không có cholesterol » hoặc «Thấp cholesterol » 
 
5. Về chất xơ:  
- « Hàm lượng chất xơ cao »: 5g hoặc nhiều hơn cho một lần ăn  (per serving)  
(Thực phẩm công bố có hàm lượng chất xơ cao cần phải đáp ứng các yêu cầu 
đối sản phẩm có vói hàm lượng chất béo thấp hoặc hàm lượng chất béo phải ghi 
ngay sau các công bố về hàm lượng xơ cao.  
- « Là nguồn bổ sung chất xơ tốt »: 2,5-4,9 cho một lần ăn  (per serving) 
- « Nhiều chất xơ » hoặc « được thêm chất xơ »: Lượng chất xơ tăng ít nhất 25% 
cho một lần ăn  (per serving) so với các thực phẩm tương tự.  
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§iÒu 21. ChØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu 

Tr−êng hîp tæ chøc, c¸ nh©n ghi nh·n chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu th× 
thùc hiÖn ghi nh·n nh− sau: 

1. ChØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu gåm nh÷ng chØ tiªu quyÕt ®Þnh gi¸ trÞ sö 
dông, b¶o ®¶m sù phï hîp vµ an toµn ®èi víi ng−êi tiªu dïng theo c«ng dông 
chÝnh ®· ®Þnh tr−íc cña s¶n phÈm. VÝ dô: R−îu 40% cån (Alcohol), Bia 4% 
Alcohol, n−íc m¾m 18% ®¹m, ®−êng 99%,v.v. §èi víi c¸c s¶n phÈm cã gi¸ 
trÞ dinh d−ìng cao, thµnh phÇn chÊt l−îng chñ yÕu gåm ®¹m, ®−êng, 
bÐo,v.v.; ®èi víi s¶n phÈm cã c«ng dông ®Æc biÖt ph¶i ghi gi¸ trÞ dinh d−ìng, 
gåm hµm l−îng c¸c chÊt sinh calo vµ c¸c chØ tiªu cña c¸c chÊt t¹o nªn c«ng 
dông cña s¶n phÈm . 

 2. ViÖc lùa chän c¸c chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu cña s¶n phÈm ®Ó ghi 
nh·n thùc phÈm phô thuéc vµo b¶n chÊt, thuéc tÝnh tù nhiªn vµ mèi quan hÖ 
trùc tiÕp gi÷a chØ tiªu chÊt l−îng víi c«ng dông chÝnh vµ ®é an toµn cÇn thiÕt 
cña s¶n phÈm. VÝ dô: ph¶i ghi gi¸ trÞ dinh d−ìng cña s¶n phÈm dïng cho trÎ 
trong ®é tuæi ®ang ph¸t triÓn ®ång thêi ph¶i ghi râ ®é tuæi cña ®èi t−îng sö 
dông; s¶n phÈm cho ng−êi ¨n kiªng kh«ng bæ sung ®−êng ph¶i ghi "s¶n 
phÈm thÊp ca lo" hoÆc "s¶n phÈm Ýt calo" (C¸c h−íng dÉn c¸ch ghi t¹i phô 
lôc 1) 

3. Tr−êng hîp ph¶i ph©n ®Þnh cÊp, lo¹i chÊt l−îng, ph¹m vi øng dông 
cña thùc phÈm, th−¬ng nh©n ph¶i ghi lªn nh·n thùc phÈm c¶ th«ng ®iÖp, ®Þnh 
l−îng cña c¸c chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu. VÝ dô: ®èi víi n−íc kho¸ng thiªn 
nhiªn ®ãng chai: ph¶i ghi Hµm l−îng kho¸ng cao, võa, thÊp vµ c¸c chØ sè vÒ 
hµm l−îng cô thÓ theo quy ®Þnh, c¸c chÊt v−ît qu¸ giíi h¹n ph¶i ghi 
"chøa...",v.v; ®èi víi n−íc chÊm cao cÊp, th−îng h¹ng ph¶i kÌm theo ®é ®¹m 
(vÒ protein và a xít amin hoÆc Nit¬ tæng vµ  Nit¬ a xÝt amin).  

4. Tr−êng hîp cÇn b¶o ®¶m ®é chÝnh x¸c cao cña chØ tiªu chÊt l−îng 
chñ yÕu, viÖc ghi nh·n thùc phÈm vÒ chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu ®−îc ghi 
kÌm sè hiÖu tiªu chuÈn cña ph−¬ng ph¸p thö. 

5. Ngoµi chØ tiªu chÊt l−îng chñ yÕu b¾t buéc ph¶i ghi lªn nh·n thùc 
phÈm theo quy ®Þnh, th−¬ng nh©n cã thÓ ghi thªm c¸c chØ tiªu chÊt l−îng 
kh¸c lªn nh·n thùc phÈm nÕu thÊy cÇn thiÕt. VÝ dô: n−íc uèng, n−íc kho¸ng 
(kh«ng ph¶i n−íc kho¸ng thiªn nhiªn) ®ãng chai tõ mét nguån n−íc kho¸ng 
xa c¬ së s¶n xuÊt ®ãng chai cã thÓ ghi c¸c thµnh phÇn kho¸ng lªn nh·n. 
 

 


