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Sự tuân thủ này được ban hành thực hiện theo trách nhiệm của sản xuất của nhà máy . 
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer: 
 

Company Name/Tên công ty : CASABLANCA .,JSC 

Company Address/Địa chỉ công ty: Tan moi-Tan Dinh-Lang Giang-Bac Giang 

Phone Number/Số điện thoại: 0436340377/76 

E-mail Address/Email liên hệ: casablanca@mih.vn 

Date/Months/Year:Ngày/Tháng/Năm 10/03/2017 

 
Nhà máy tuân thủ và tuyên bố sau: 
This is to declare that  

 
Theo yêu cầu chung về sự tuân thủ về các sản phẩm tiếp xúc với thực phẩm BRC/IOP 5 chúng tôi tuyên bố tuân thủ tuyệt 
đối các yêu cầu về BRC/IOP 5 cho tất cả các hoạt động mua bán,sản xuất,kinh doanh trong công ty .Thông tin khiếu nại 
liên lạc với tổ chứ của BRC theo thông tin bên dưới: 
 
Địa chỉ :Tập đoàn bán lẻ Anh,tầng hai,số 21 đường Dartmouth Thành phố London 
Điện thoại: +44 (0) 20 7854 8900 
Fax: +44 (0) 20 7854 8901 
Email: enquiries@brcglobalstandards.com Trang web: www.brcglobalstandards.com 
 
On the basis of the general requirements for compliance with BRC / IOP 5 , we declare that we strictly comply with the 
BRC / IOP 5 requirements for all trading, business in the company.Complaints contact the BRC organization as per the 
information below 
British Retail Consortium 
Second Floor 
21 Dartmouth Street London 
SW1H 9BP 
Tel: +44 (0) 20 7854 8900 
Fax: +44 (0) 20 7854 8901 
 
Email: enquiries@brcglobalstandards.com Website:    www.brcglobalstandards.com 
 
 
Thay mặt công ty 
On behalf of (Company Name) 
 
                                                     (Ký và đóng dấu) 
                                                     Stamp & signature                   
Name/Tên: Tran Van Viet 
Title/Chức danh: General Director  
Date/Ngày : 10/03/2017 
 

Sản phẩm/Product Mô tả sản phẩm/Product Description 

Túi siêu thị /Shopping Bag 

Túi siêu thị được sản xuất từ nhựa PP/ 

Shopping bag manufacturing bag pp plastic: 

(Kéo sợi→Dệt→In→Tráng→Cắt dập→May→Kiểm tra ) 

Yarn→Fabric→Printing→Lamination→Cutting→Sewing→Final 


