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BỘ Y TẾ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CỤC AN TOÀN THỰC PHẨM Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2020

GIẤY TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 5577/2020/ĐKSP

Cục an toàn thực phẩm xác nhận đã nhận Bản công bố sản phẩm của:
Tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An
Điện thoại: 0272 3817 117                                   Fax: 0272 3817 337
Email: nnpharma@nhatnhat.com

Cho sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro NHẤT NHẤT 25; do:  
Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất
Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, 
tỉnh Long An, Việt Nam sản xuất, phù hợp:
Tiêu chuẩn nhà sản xuất, số TC 37:2020/DPNN ngày 07 tháng 05 năm 2020
Doanh nghiệp phải hoàn toàn chịu trách nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm đã công bố./. 

     Nơi nhận:
      - Tổ chức, cá nhân;
      - Lưu trữ.

CỤC TRƯỞNG

ATTP_CK_3_6

ATTP_CK_1_4

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

____________________

BẢN CÔNG BỐ SẢN PHẨM
Số: 36/2020/0311089392-DKCB

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân công bố sản phẩm
      Tên tổ chức, cá nhân: Công ty TNHH Dược phẩm Nhất Nhất
      Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An

Điện thoại: 0272 3817 117 Fax: 0272 3817 337

E-mail: nnpharma@nhatnhat.com

Mã số doanh nghiệp: 0311089392
Số giấy chứng nhận GMP: 04/2019/ATTP-CNGMP
Ngày hết hiệu lực/Nơi cấp: 18/02/2022/Cục ATTP-Bộ y tế

II. Thông tin về sản phẩm

      1. Tên sản phẩm: Thực phẩm bảo vệ sức khỏe Siro NHẤT NHẤT 25
      2. Thành phần: 
   Thành phần cấu tạo (cho 1 chai 60 ml): 
   7290 mg cao khô hỗn hợp dược liệu tương đương với:
    Kinh giới (Herba Elsholtziae ciliatae): 9000 mg;
    Đảng sâm (Radix Codonopsis): 6198 mg;
    Thục địa (Radix Rehmanniae glutinosae praeparata): 6198 mg;
    Hoàng kỳ (Radix Astragali membranacei): 6198 mg;
    Sinh khương (Rhizoma Zingiberis): 4500 mg;
    Bạch truật (Rhizoma Atractylodis macrocephalae): 4128 mg;
    Đương quy (Radix Angelicae sinensis): 4128 mg;
    Quế vỏ (Cortex Cinnamomi): 4128 mg;
    Bạch thược (Radix Paeoniae lactiflorae): 4128 mg;
    Xuyên khung (Rhizoma Ligustici wallichii): 3300 mg;
    Phục linh (Poria): 3300 mg;
    Cam thảo (Radix et Rhizoma Glycyrrhizae): 3300 mg;
   Phụ liệu: 
   Đường ngô, Maltodextrin, Xanthan gum, Natri benzoat, Hương cam, Nước tinh khiết vừa đủ 
1 chai.

      3. Chỉ tiêu chất lượng chủ yếu tạo nên công dụng của sản phẩm:   
STT Tên chỉ tiêu Đơn vị tính Mức công bố

1  Kinh giới  Định tính  Dương tính
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2  Đảng sâm  Định tính  Dương tính
3  Thục địa  Định tính  Dương tính
4  Hoàng kỳ  Định tính  Dương tính
5  Sinh khương  Định tính  Dương tính
6  Xuyên khung  Định tính  Dương tính

      4. Thời hạn sử dụng sản phẩm:  
   36 tháng kể từ ngày sản xuất
      5. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 
   - Chất liệu bao bì: Sản phẩm đóng gói trong chai thủy tinh tối màu đạt yêu cầu vệ sinh theo 
quy định. Chất liệu bao bì đảm bảo an toàn thực phẩm theo quy định của Bộ Y tế.
   - Quy cách đóng gói: Hộp 1 chai 60 ml, 120ml, 200ml và 01 tờ hướng dẫn sử dụng.
   Sai số thể tích không được quá 7,5%.
      6. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:
   Công ty TNHH Dược Phẩm Nhất Nhất
   Địa chỉ: Cụm công nghiệp Liên Hưng, ấp Bình Tiền 2, xã Đức Hòa Hạ, huyện Đức Hòa, tỉnh 
Long An, Việt Nam

III. Mẫu nhãn sản phẩm (đính kèm mẫu nhãn sản phẩm hoặc mẫu nhãn sản phẩm dự kiến)

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm

      Tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm đạt yêu cầu an toàn thực phẩm theo:
   Tiêu chuẩn nhà sản xuất, số TC 37:2020/DPNN ngày 07 tháng 05 năm 2020

      Chúng tôi 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 thực phẩm 
đối với sản phẩm đã công bố và chỉ đưa sản phẩm vào sản xuất, kinh doanh khi đã được cấp Giấy 
tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm./.

 

Long An, ngày 16 tháng 06 năm 2020
CÔNG TY TNHH DƯỢC PHẨM NHẤT NHẤT

ATTP_CK_1_1

Trần Thái Hoàng



sll srlc ili khiing

(6ng dung:

H6 tro bdi bd khi huydt, hoat

huydt, ting cudnq srtrc d€

khdng, h6 tro giim tri6u chring

do cim c[m.

Ddi trtong sf, dgng:
- Nqudi khi huydt kdm, sfc ydu,

suy gi6m sric dd khiing.

- Ngrldi hay dm, cdm cfm.
- Trd em dudi 2 tu6i cdn tham

khio 1i ki6n thdy thudc.
(dch dtng: Ngiy ding 1 ldn.

- Ngrtoi l6n va trd em tiJ 14tudi

tr0l0n: m6i l6n 16m1.

-TrE em:

Tri 1-2 tudi: m6i ldn 5ml.

Tri 3-4 tudi: m6i ldn 6ml.

Iil 5-7 tudi: m6i ldn 8ml.

Trl8-10 tudi: m6i ldn 10m1.

Tt 11-13 tu6i: m6ildn 14m1.

lAc m4ruxrnudc KHr DUNG

Thinhphin kho 1 (hai6oml):

7.29r0m9 cao kh6 h6n hop dK liau tuong duqg: l(inh

gi6 (Hetua iltholtzioe dliot@) 9.000m9 0iinq sam fiadx
bdMopsis) 6.198n9, lhuc da (Radix Rehmwioe

glfrin*oe pnQpanto) 6.198m9, Hoing ki fiodli
Atttogali nenbrunftei) 6.198nq $nh khumg (flr20n0

lkgibeis) 45mng gach tuet nhizona Atndylodis

nawEhql@) 4.128m9,oufiq quy (Radix Argeliae

sin$ir) 4.12&ng Qud ti ((ortq 1nnononi) 4.12&\q

Brdn lhnq (Rodit Po@iae lodifb&e) 4 128n9, Xuyir

khung (Rhiono Ltgunki wllidtit 1.100m9. Phu( linh

(Pdh) 33&nq kn $Ao (R\dix et Rhizono

Glyqnhizae) 3.300n9.

Phu fiau:0ufr9 ng6, Maltodextrin, Xanthan gum, Natri

benzoat Hdog cam, Nud( tinh khidt via dri.
'lhuc 

pMm $y khdng phii lir thud(, kh6n9 ci tic dqng

rhay thi thu& dta benh. lftong eidung do ngudi m;[
(;m vdi bit kl $inh phin nio cia sin phdm.

Thmg nhen sen ndt yi (hiu tridr rfii€m vC ddr
ldfig sln phdm : C6ng gTl\llIt| Duq( phim Nhd"t Nlit
oia drr tum (6ng nghiap [i6n Hfrg, ;p Brnh ndn 2, r;
Df( Hba Ha, huyen Dfc Hda, tinh t0n9 An.

Iiu chuin da't lu.fiq: T(C5

0(5?:

"ilul[juttilxillil[lil

Hx' sfc ili khiing ul}. sfc iti khiing

_:t)umAruxAr

.V, I CONGn NHHDU&PhAMNHAI NHAI

^.+..+.t n-n--h_,6tr
!!41rtr!&J ioil{J;i;h;,.; ;riM;;-;., ;;;:i,:

-{)umrr,rxAr
r i;i CONGTNHHDUdCPHiMNHATNHAT
l-+..+ .,.--*ni,'hl
l!tEl!!!!4, rcrodnl.';uqhir ]e"N.r- anlnrt

lbinh pirn lcho 1 (hai60ml):

7j$m9 oo lh6 lin hdp dfoc lieu t/@g d{fiqr Kinh giU fgsrd
Eltholtiae dl@toe) 9.cf0ng,geng'Xn (Rddix (odaMptis) 6.1 e9,
Ih\. dia (Radix frehnomide gtutiMre F@ponlo) 6.198n9 Hoing

kt (Bodh AnroMli henbmeei) 6.198mq, Sinh kh{eq frr"ort
Z496erdJ 4.500m9, Bddr tru6r (Rlvano Aftd\kd' naooepholae)

4.l28m9. 0udn9 quy lR drr lrydrae tren t) 4.1)8n9,lud w
Konq (iMnmi) 4.118n9, 846, Ihec (Rodix fbwi@ lodifru@)

4.128m$ Xly€n khung 8hizoma Ugutfia walicki) 3.4fin9, PhVC

hnh ftor?./ limmq, Gn lhAo lRodix et RtiM, Glytynhim)

I 300m9. PhJ [au 0uh9 n96, Mahoderrnn, Xintlan gum, fiarfl

benzoil. Hudno 6m. Nudchh khrEl (t di.

C6ng dung: H6 tro bdi b6 khi huyEt hoat huydt, ting
(dmq5dc d€ khinq, hd troqiim tiliu ddhq do cim (um.

off trrdng sfdung:.Ngdqi khi huydt kam, sd( ydu, siry

oirm \ft il6 khind *Noddi hav6m .im.rlm
fri em dudi 2 tu6icin tiham kliioi ki6n thiy thudc.

Qid dilg: Nqay dinq 'l lin. Nqddi ldn vi td em til 14

tudi trdlen: mdi 6n 16m1.

Tri em: 
*Tir'l-2 

tudi: m6i l6n Jml. "Tirl-4tu6i: m6i lin
6ml, 

* 
Tir 5-7 tu6i: m6i Un 8ml. 

* 
Tir 8l0 tu6i: m6i lin

loml..Til'l 1ll tudi: m6t l6n l4ml.

Eid! liah hio qutn:

Ddno khd mit, fianhanhsanq mil td
ftd(ph;mniykhdnqphirliihu6q ihdnqcdti(
dunq thay th6thudc.hfa benh. ft6ng sidunq

cho nguii m50 cim ldl bit ki lhinh phin nio cla

srnphim.

nudg nftin rin nit vi diu bidl nhiCm

vd dit lumg rln phim:

TON6TYTNI]H DIIOC PHAM NHAT NHTT

0ia chi:(um(6ngighieplen Hn&i! BlnhTi6n

2,x;ofc llia Ha, huyen0B(His,tinh LoigAi.

LAc MAilHTRUdc KHt D0N6.

E
rO t800.6689 I

Y '*-ildhb i

T€u(hudn chSt lumo: T((5 ,/
Bxsp 

- 
./i n

CONG TY

HH DIJ0C PHAM

,x{,eryw
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itxt' srfc iti khiing

Cdng dung:

H6 trg bdi bd khi huy6t, hoat

huy6t, ting cudng stic tld
khiing, h6 trg giim triQu chting

do cim crim.

Dditugng sfldqrng:
- Ngrldi khi huydt kdm, sfc ydu,

suy giim sfc d€ khdng.

- Ngudi hay dm, c6m crjm.

- Tri em dudi 2 tudi cdn tham

khio ! kidn thdy thudc.

C5ch dirng: N$y dirng 1 ldn.

- Ngudi ldn vi tr6 em tt 1 4 tudi

trd l6n: m6i ldn 
'l6ml.

- T16 em:

Til 1-2 tudi: m6i ldn 5ml.

Til 3-4 tudi: m6i ldn 6ml.

Tit5-7 tudi: m6i l6n 8ml.

TirS-10 tudi: m6i ldn 10m1.

Til 11-13 tudi: m6i ldn 14m1.

$ 1800.6689
(9io hanh rhinh)

lAc nlRnxrnudc KHr DUNG

Thinh phdn (cho l dai 120m1):

14.580mq cao kh6 hdn hdp dud( liCu tuong drdng: Kinh

gi6i (Heft| flsh1ltziae dli\tde) 18.000m9,0in9 sim (Bddli

(^donopsi} 12.396n9, Thuc dia (fddir Rehn1nni1e

glutinosle prIep1ntI) 12.3%ng, Hoing k! (Bod*

Astr1g1li nentuIna?i) 12.396m9, sinh khudng fRh,zono

lingiberis) 9.000n9, Bath fual (Rhizon1 Atrudylodis

nur1tEh1lae) 8.256m9, 0(dnq quy (nldix Angelk1e

rirernt 8.256m9, Qu6 v6 ((1ttu 1nn1noni) 8.756n9,

Bach thta( (80dix P0e0ni0e l%titlorue) 8.256m9, Xuy€n

khung (Rhizona Ligustki wlilkhii) 6.600m9, Phut linh

{Porrd 6.600m9, (am thi o (R1dix et thionr Glytyrhiue)

6.600m9.

Phu lieu: 0d0ng ngd, Maltod€xtrin, Xanthan gum, NatIi

benzoat, Hudng (am, Nudrtinh khi6tvfa dr].

Thdc phim niy khdng phdi h thudc, kh6ng cd $c dUng

thayth6thudc (hrla bonh. Khong si d\rng ch0 ngudi min
(im vdi brt kl th)nh phin nio da sln pht'm.

rhddng nhan dn xudt ve (hiu tr6(h nhi6m vd (hft

lugng sln phdm:
(ONGTYINHH DUOC PHAM NHAT NHAI

oia chi: tum (6nq nqhi€ption Hdng,6p BlnhTi€n 2,xA0fr

Hda Ha, huyen0f(Hda, tlnh tong An.

Ii6u dudn chSt ludng: TCCS

OKSP:

"ililril!illlilffi|

*il sfc it6 khiing ti:t srifc di khiing

AY1 CONGWTNHHDUOCPHAMNHATNHAI

lnifi iifi m;n:,ru1; l;Hnii?,$*:1 i; 
j;:i. llii,",

_:Sr'ruArHnAr

.: T I CONGTYTNHHDUOCPHAMNHATNHAT
*+ r'm,trqnohrr lFi H@q.iD s'nhrin/.& ou, Ho.r..
N!!4M!4JI . ryh DiiHo'a nn oro ar 6I 

:@ 
ese -.r 0,, rsr rr?

Ihiilphdn kho 1 dai120m1):

14.580m9 60 kh6 h6n hop dr10c liQu tudng ddong; Knh qi6i (iterrd

thholii\e (iliot1e) 18.W)n9, lAry sem (nndt hdonqptis) l2.l96mg, Th!.
tta (R^dix Reltnlnniae qluln60e Naeparatq) 12.396m9, H0in9 k! flrdix
lstraqali remh1n1ai) '12.396m9, Sinh Wiiotg $ninm Ztngibuis)

9.000m9, Bad mat f8r)t0m0 Atr1dylodis n^dreph1lre) 8.256m9, Dddng

qty (B\dix Angelkle ine[is) 8.256m9, Qud vd f(or?x orrlnomi) 8.256n9,

h(h lh(at (R1dix P\eoni\e ludn1rc) 8.256n9, Xuyon khung ffhnonc
bgusti(i wailMii) 6.(ffin9, Phu( linh (Prn{, 6.600m9, (am thao fiadi€l
Rh izm o 6 ltry il h in e) 6.(ffi ng.
Phu lieu: DU0ng ng6, l,laltodextrin, Xa ntian gum. Natrj benz0at, Hddng am,

N{&linh khi6tvro di.

C,6r9 dqnq: HO trd bdi bd kh i huy6! hoat huy6t t;n g cddng sf( d6 khinq,

h6 trqgiam il€u dtng do dm (tjm.

96i trtdrg rfi dung: *Ngddi 
khi huy6t kdm, s(c ydu, suy qiim srir dd

kh;ng. "Ngddj hay 6m, (;m (im.

116€m dudi 2tudi cin tham khl0i kidn thdythud(.

Ciid ding: Ngiydirng 1 16n. Ngddi ldn vi tdemtirl4tu6itrdlan:m6i 16n

l6ml.

lra€m: "Til 1-2tudi: m6i 16n 5ml. 
*Titl-4tudi: mii 16n6ml.*Tir5-Ttudii

m6i Iin8ml. *Td8-10 
tudi: m6i 6n l0ml.*Tdtl-11 tu6i: m6i 6n 14m1.

0i6u kienbloqulnl
Ddhdi thd mat, tl;nh;nh $ng mittEi.
Thuc phdm ily khdnq ph;r la thudc, khonq cd

td( dunq thiy thd thudc (hta benh. (h6ng si
dung cho nqudi min .im uii bii ki t$nh phin

h;rrrlarinDHm.
Thdmg nhAn dn xudt va driu trddr

nhiamY6(hitlufig4nph4m: 
_

(0NG IYINHH DU0( PHAI\,1 NHAT tIHAT

Dia (hi: Cum Cdngnghis lien Hung,6p Binh

Ii6n 2, xi 0f( HiD Ha, hryit oil( Hda, tinh

LongAn.

LAc MANH TRrrdc KHr D0NG.

ffi" sfc di khiing (;,
?1,
El
*\
\1\

_:il)nunrtxAr

ftuduin chdt lugng: TCC5

OKP:

50 LbI I

NSX :

HD:

CONG TY

HAT NIAT-:1v;-'t coNcryrNHH DLJtr ptslw NHAT NHAI

IilMIXMTI ^a. D,its,i!. ;.oq^^ 6I'3j6b I" o. ) r,.,,.

ffi&ri,e,tWng
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r:x' sfc iti khiing

(6ng dung:

H6 tro bdi bd khi huy6t, ho4t

huydt, tdng cudng sfc tl6

khilng, h6 tro giim triOu chring

do c6m cfm.

Dditrtgng sftdung:
- Ngudi khi huydt kdm, sfc ydu,

suy giim sfc ild khiing.

- Ngtldi hay dm, cim cilm.

- Trd em dudi 2 tudi cdn tham

kh6o f ki6n thdy thudc.
(iich ding: Ngiy dirng 1 l$n.

- Ngudi ldn vi tr6 em tit 1 4 tudi

trd l€n: m6i l6n 16m1.

-Tr€ em:

Til l-2 tudi: m6i ldn 5ml.

Til3-4tudi: m6ildn 6ml.

Iil 5-7 tudi: m6i ldn 8ml.

Til8-10 tudi: m6i ldn 10m1.

Til 11-13 tudi: m6i ldn 14m1.

1800.6689
(gidh;nh chinh)

lAc nltnruHrnU6c KHr DtrNG

Thinh phdn {rho 1 chai 200m1):

24.300m9 rao kho h6n hdp drloc liCu tLldlrg dudnq: Kinh

gi6i (Hek1 Ebholtzi1e dli1fo€) 30.000m9,0in9sim fn dx
(\d1n1psis) 70.660n9, Ihu. d,a (R1dk Rehnlnni^e

qlutin1sIe pnep1fttI) 20.660m9, Hoeng k! fn dtx

Astngali nenbrunacei) 70.660m9, Sinh khddng 0h20n0
Ztngkerit) 15.000m9, Ba(h tuel (Bhiz\n| Attqdyl^dis

n^$o(Ehllae) 13.760m9, 0u0ng guy (R^dix Angeline

s,h?ret ll.760mg, Qudvd (bftu Cinnnmoni) 13.7 60m9,

1a(h lhtid( (Rldix Pleoni^e ladiflorle) 11.760m9, Xuyen

khung (Rhizoml ligustid rdlld,i, 11.000m9, Phu( linh

(Potil) 11.000n9, (am thi0 fNddix et Rhiz1nl

Gl yq r rh i zo e ) 1 1.000n9.

Phu lieu: 0ddng ngd, Maltodextrin, Xanthan gum, Natri

benzoat, Hudng cam, Nudctinh khidtviJa di.

Th(( phi'm niy kh0n9 phii li thudr, khong rd tdr dunq

thayth6thudrchtra bQnh. Kh6ng srldungrhongrldi min

cim vdi b{t kl th)nh phrn nio crla sin phdm.

Thudng rh6n sin xudt v.l chiu t1d(h nhiem y6 (hit
lrrong sln phdm:

(ON6TYTNHH DUOC PHAM NHAT NHAT

9ia chi: (um (6ng nghiep li€n Hung, 3p B)nh Tidn 2, xd g(t

Hia Ha, huyen Dfc Hda, tlnh Long Ao.

TiCu (hueh rhdt Udng: TC(s

DKP:

,ilul!ruililnil]l|il

ltxx. srlc di khiinglixx' stlc iti khiing

GMP

-t)HHArr'rxnr
, I'" 

^ 
I CONCTYTNHHDUOCPHAMNHATNHATrffiffi 
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ii,T CONGTYTNHH DUOC PHAM NHAT NHAT
44 .u.,ano non,"o t rn H6o, io B'rh I in 2,,a 0u Hor Hi.

!{4M4!'"*" oi.,i., t; bq an iirsm ode - r; 07, rs,!o

lhinh phen {do 1 dai 200m1):

24jmmg c0 kh6 hin hgp ddq( li4! tddng ddong: Kinh g\et (lktffish}{Ai@

ototoe) 30.000m9, ting sin (Rtdix (odompsis) 2l.(f0mg, Thg( da ffddii
Rehmnni^e qlutiM1e Nlepu\to) N.ffing, fiaing W B\dix Astag1li

menbrcmei) 70.ffimg,Stnh trrtmg (Rhaono Zingibeis) 1s.tmmg, Bad

h\it (Rhinne At1clylodh nmeph1ke) 13.760m9, 0u0ng quy ff,ddii
Angelkrc nnffiis) 8.7$ng, Qui \6 ((utux Annanmi) 13.760m9, 8ad

lhvdc (RodN Pwqni\e lKtiflqre) 13.760mq, XEdn kh ung fSiiomd lgurtki
wrlrtht, ll.mfrng, Phu( linh fturi, 11.fmmg, Gm thAo (RadixelRhiont

GIWhEN) 11.$nng. Phu li6u:0ddnq ngd, Maltodextin, Xanthan gum,

Natrj benzet, Hdmg cm, Nud( tinh khi6tvfa di.
(6ng dung: H6 trdbdi bd khi huy6t, hoat huydt, ting (uong s(r

ddkhing, h6trdgiemtriourhling do cim r[m.

odi tudng s0 dung: *Ngudi 
khf huydt kdm, sfc ydu, suy giim

srir tl€ khiing. 
*Nguol 

haydm, tim (lim.

Tre em dudi 2 tudi (6n tham khao i kidn th6ythud{.
(iich dirgr Ngiy ding 1 Hn. Ngudi ldn ve tre em td 14 tudi trd

l€n:m6ilin 16m1.

Treem: 
*Tit1-2tudi: 

m6i l6nSml. 
*Td3-4tudi: 

m6i lin6ml. *Til

5-7 tudi: m6i l6n 8ml. 
* Iir 8l0 tudi: m6i l5n 10m1. 

* 
Ttr'1113

tudi: miilin 14m1.

oidu ki6n baoquinr

Ddno khdmil, tlanhinhrina m;l rqr.

Thuc phim niy khinq phir lithuric, kh6ng cri

r;c duhg rhiy thi thu6( dda binh. (hdng 5i
dunq cho ngddi m;0 cin vdi Ut kl t$nh pMn

niocriasinphdm.

Thffig nhan iin ruit vi diu tridr
nhi6mvddritldmgrinph,m: _
(ONG IYTNHH DUOTPHAI!{ NHAT NHAT

Oia (hi: Cqm (6ng nghiCp Lien Hmg, ip Binh

Ti6n 2, r; 0f( Hda Ha, huy6n oft Hia, tinh

LongAn.
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