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

 
BẢN TỰ CÔNG BỐ SẢN PHẨM 

Số: 01/TCCS-GPVINA/2020 

I. Thông tin về tổ chức, cá nhân tự Công bố sản phẩm 

Tên Tổ chức, cá nhân  :CÔNG TY CP SẢN XUẤT GP VINA 

Địa chỉ  : Số nhà 27, hẻm 52/11/50 Phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, 

Quận Long Biên, TP Hà Nội, Việt Nam 

Mã số thuế  : 0101047075 

Điện thoại  : 0979519393  Fax: 

Email  :tony.luu@gppaperstraw.vn 

Số Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP: (cơ sở không thuộc diện cấp giấy chứng nhận cơ 

sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm, theo điều 12 nghị định 15/2018/NĐ-CP ban hành ngày và 

có hiệu lực từ ngày 02/02/2018) 

II. Thông tin về sản phẩm 

1.Tên sản phẩm: ỐNG HÚT GIẤY GP VINA. 

2. Logo nhận diện thương hiệu:  

Tiếng Việt 

 

 

 

“HÀNH ĐỘNG CỦA BẠN, TƯƠNG LẠI CỦA CHÚNG TA” 

Tiếng Anh. 

 

 
 
 
“ YOUR ACTIONS, OUT FUTURE” 
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3. Thành Phần:  

- Giấy thực phẩm (99,5%) đáp ứng tiêu chuẩn FDA đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử 

dụng. 

- Keo Helkel (0,5%)đáp ứng tiêu chuẩn FDA đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng. 

- Mực in tạo màu sắc, hoa văn trên ống hút có nguồn gốc từ đậu nành và dựa theo công nghệ 

tiêu chuẩn FDA đảm bảo an toàn vệ sinh cho người sử dụng. 

4. Thời hạn sử dụng sản phẩm: 03 (ba) năm kể từ ngày sản xuất. 

5. Đặc tính: Ống hút giấy GP VINA có tính bền, cứng, chịu được nhiệt độ nóng cao và lạnh ⇒ 

Thích hợp cho mọi loại đồ uống ở nhiệt độ khác nhau. 

6. Ngâm trong nước đá lạnh đến 0 độ C đến 48 giờ không bị biến dạng hay gãy chỉ bị mềm, 

ngâm trong nước nóng 90 độ C trong 30 phút ko bị biến dạng hay gãy (với điều kiện không 

dùng ống hút để khuấy đồ uống). 

7. An toàn: Ống hút giấy được sản xuất bằng công nghệ hiện đại nhất Việt Nam đáp ứng được 

các tiêu chuẩn Việt Nam, tiêu chuẩn Châu Âu, tiêu chuẩn FDA. Quy trình sản xuất đảm bảo đặt 

vấn đề Vệ sinh an toàn lên hàng đầu. Sản phẩm dùng cho mọi lứa tuổi từ người lớn đến trẻ em 

đều cực kỳ phù hợp và yên tâm về sức khỏe. 

8. Hướng dẫn sử dụng ống hút giấy đúng cách 

- Đây là loại ống hút sinh học dùng 1 lần nên vô cùng tiện lợi trong “thời đại thức ăn nhanh và 

đồ uống nhanh” như hiện nay. 

- Lưu ý không nên ngâm quá lâu sản phẩm trong đồ uống, đặc biệt là đồ uống nóng vì sẽ dễ bị 

mềm và mủn giấy. Thời gian ống hút giấy sử dụng là khoảng 5 - 6h với nước thường, 3 - 4h đối 

với nước nóng. 

- Lưu ý bảo quản ống hút giấy đúng cách: Để ống hút giấy ở nơi khô ráo, thoáng mát, không 

đưa sản phẩm vào lò vi sóng, máy rửa bát, lò nướng, không để ống hút cạnh lửa dễ dẫn đến 

biến dạng, ảnh hưởng đến chất lượng của sản phẩm. 

9. Quy cách đóng gói và chất liệu bao bì: 

9.1.Khối lượng tịnh tiêu chuẩn của sản phẩm:  

+ 5mm x 197mm là: 0.8g – 1.0g;  



   3 

+ 6mm x 197mm là: 1.0g – 1.2g; 6mm x 210mm là: 1.2g – 1.3g; 

+ 7mm x 197mm là: 1.32g – 1.4g; 7mm x 210mm là: 1.4g – 1.5g; 

+ 8mm x 197mm là: 1.51g – 1.60g, 8mm x 210mm là: 1.6g – 1.70g; 8mm x 220mm là: 1.7g – 

1.80g; 8mm x 245mm là: 1.80g – 1.90g; 

+12mm x 197mm là: 2.30g – 2.40g, 12mm x 210mm là: 2.40g – 2.55g; 

9.2. Quy cách đóng gói:  

- Đóng gói: đóng từng ống hút theo khối lượng tịnh. 

- Đóng túi: 10 ống hút/túi, 20 ống hút/túi, 25 ống hút/túi, 30 ống hút/túi, 50 ống hút/túi, 100 

ống hút/túi,200 ống hút/túi, 250 ống hút/túi, 500 ống hút/túi. 

- Đóng hộp: 100 ống hút/hộp, 200 ốnghút/hộp, 400 ốnghút/hộp,500 ống hút/hộp. 

- Đóng thùng: 3.000 ống hút/thùng, 7.000 ống hút/thùng, 10.000 ốnghút/thùng. 

9.3. Thông số kỹ thuật 

- Kích thước ống hút: đường kính (mm) x chiều dài (mm):  

+ 5mm x 197mm; 

+ 6mm x 197mm, 6mm x 210mm; 

+ 7mm x 197mm, 7mm x 210mm; 

+ 8mm x 197mm, 8mm x 210mm, 8mm x 220mm, 8mm x 245mm; 

+ 10mm x 197mm; 

+ 12mm x 197mm, 12mm x 210mm; 

- Chất liệu bao bì: 

+ Sản phẩm được đựng trong túi OPP, túi giấy Kraft, hộp giấy Krart.  

+ Bao bì đạt tiêu chuẩn dùng trong thực phẩm. 
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10. Tên và địa chỉ cơ sở sản xuất sản phẩm:  

CÔNG TY CP SẢN XUẤT GP VINA 

Địa chỉ DKKD: Số nhà 27, hẻm 52/11/50 Phố Gia Quất, phường Thượng Thanh, Quận Long 
Biên, TP Hà Nội, Việt Nam. 

Nhà máy sản xuất: Khu Đất dịch vụ số 9 Đại Đồng, Xã Đại Đồng, Huyện Tiên Du, Tỉnh Bắc 
Ninh. 

III. Mẫu nhãn sản phẩm(xem bản kính kèm) 

IV. Yêu cầu về an toàn thực phẩm 

Công ty CP sản xuất GP VINA sản xuất kinh doanh các sản 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. 

+ Nghị định 43/2017/NĐ-CP về nhãn hàng hoá. 

+ Thông tư 56/2017/TT-BYT quy định giới hạn tối đa dư lượng thuốc bảo vệ thực vật trong 

thực phẩm. 

+ Quyết định 46/2007/QĐ-BYT quy định giới hạn tối đa ô nhiễm sinh học và hóa học trong thực 

phẩm. 

+ Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia số QCVN 8-2:2011/BYT đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng 

trong thực phẩm. 

+ Quy chuẩn US FDA 21 CFR 176.170. 

Hàm lượng kim loại nặng: áp dụng theo quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 8 – 2: 2011/BYT 

STT Tên tiêu chuẩn Đơn vị 

 

Giới hạn phát 

hiện 

Giới hạn tối đa 

QĐ 

46/2007/QĐ-

BYT 

1 Chì (Pb) mg/kg 0,1 2,0 

2 Cadimi (Cd) mg/kg 0,01 0,2 

3 Asen (As) mg/kg 0,01 0,2 
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4 Antimon (Sb) mg/kg 0,01 0,2

.
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