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Kinh güi: Sô Thông tin và Truyèn thông Hà Nam

- Tên co sô in khai dàng kÿ: cÔNG TY TNHH HH DREAM PRINTING.

- Dia chi try sô chinh: CUm công nghiÇp Binh Luc, xâ Trung Luong, huyÇn Binh Lpc,
tinh Hà Nam.

- DiÇn thopi: 0226.3513.666. Fax:..................Email: hhdreamprinting@gmalL com.

- Giây Chüng nh4n dàng kÿ doanh nghiÇp Công ty trâch nhiÇm hüu h4n hai thành
viên trô lên, Mâ sô doanh nghiêp: 0700823464 ngày l3 thâng 5 nàm 20Ig (Dàng kÿ thay
aôi Èn thû nhât) do Phông Dàng kÿ kinh doanh, Sô Ké ho4ch và Dàu tu tinh Hà Nam câp.

^. i
Giây xâc nhfn vê viÇc thay dôi nQi dung ilàng kÿ doanh nghiêp sô *16173119*

ngày 3l thâng 12 nâm 2019 do Phông Dàng kÿ kinh doanh, Sô Ké hopch và Dàu tu
Hà Nam câp.

- Dia chi xucmg sân xuât: CUm công nghiêp Binh Luc, xâ Trung Luong, huyÇn Binh Lpc,
tinh Hà Nam.

- DiÇn thopi: 0226.3531.666. Fax:...............Email: hhdreamprinting@gmail.com.

- Hg tên nguùi <lüng dàu co sô in: LIM PHECK WAN RICHARD

Hô chiéu s6:86754905F, câp ngày 25 tbâng 5 nàm 2017, noi câp: Bô Nôi VU
Singapore.

- Chüc vy: Giâm d6c
.A- Tên tô chirc, câ nhân chü sô hüu co sô in: Công ty TNHH HH DREAM

PRINTING

- Nei dung dàng kÿ hoat dQng: Ché bân, in, gia công sau in bao bi, nhân hàng hôa.

Trir sân phâm in là bao bi, nhân sân phârn hàng hôa là dugc phâm, hôa dugc, thu6c chüa

bÇnh và thgc phânr chüc nàng (Quy dlnh tpi Diém d Khoân l8 Dièu 3 Nghf dinh sti
g6l2Ol6lND-CP ngày Oll712016 cüa Chinh phü). Quâ trinh hopt dQng Công ty cam két
dâm bâo vè môi tnrùng, an ninh trpt tu; không ânh huông dén an ninh quti. gia, an ninh

r ,.
quôc phông và câc quy dinh phâp luât khâc cüa ViÇt Nam.

- MUc dich hopt dQng: Kinh doanh

- Danh mpc thiét biin Ghé ban/in/gia công sau in)
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- Giây tù vè dia diém, m4t bàng sân xuât: Giây chüng nhân quyèn sü dung Aât sO

CS05354 do Sô Tài nguyên và Môi truùng tinh Hà Nam câp ngày 06 thâng 5 nàm 2Ol9

(Thüa Aât sO 52, tù bân dô s6 23, Cum công nghiÇp Binh Luc, xâ Trung Luong, huyÇn

Binh Lpc, tinh Hà Nam)

- Chüng tôi cam tét tintr chfnh xâc nQi dung dàng kÿ trên dây và châp hành düng

câc quy dinh cüa phâp lu4t vè ho4t dQng in.

Tù khai này dugc lAp thành 03 (ba) bân giiing nhau, 02bân luu t4i co quan xâc nh4n

dàng kÿ dê cap nhat vào hà so, dü liÇu quân lÿ, 0l bân grii co sÔ in luu giir.l.

xÂc NHÂN cÛa co QUAN DÀNG Kÿ,
4tt

GIÂM DÔC
xHc N

(,

- Dàng kÿ: tr
- Không dàng kÿ:

Vào sô:

sô -1f.../srrlr-DKHDI
Ngày .19....thâne..J.....nàm 2o2o

NGTIoI DAI DIEN THEO PHÂP LUÂT
(Kÿ, ghi rô hç tên và dông diiu)
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