
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /SYT-NVD 

V/v thực hiện công tác kiểm tra, 

 giám sát chất lượng mỹ phẩm 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày       tháng 7 năm 2018 

 

Kính gửi:  
 

 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Thanh tra Sở Y tế. 
 

Theo quy định tại Điều 12, Điều 16 Luật Chất lượng sản phẩm, hàng hóa số 

05/2007/QH12 ngày 21/11/2007, đối với chất lượng sản phẩm, hàng hóa, tổ chức, 

cá nhân sản xuất, kinh doanh hàng hóa có nghĩa vụ phải tuân thủ các quy định, 

quyết định về thanh tra, kiểm tra của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Đồng thời, 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm phải thực hiện các yêu cầu của cơ quan 

nhà nước có thẩm quyền trong việc kiểm tra, thanh tra về chất lượng mỹ phẩm 

(khoản 6, Điều 48 Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý mỹ phẩm). 

Để công tác quản lý nhà nước về mỹ phẩm được thuận lợi, đảm bảo các sản 

phẩm mỹ phẩm an toàn, hiệu quả và đạt chất lượng; thực hiện chỉ đạo của Cục 

Quản lý Dược tại Công văn số 13443/QLD-MP ngày 16/7/2018 của Cục Quản lý 

Dược về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm, Sở Y tế đề 

nghị:  

1.  Các Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố tăng cường phổ biến, hướng dẫn 

các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết và  

tuân thủ đầy đủ các quy định của pháp luật, thực hiện quy định của nhà nước trong 

công tác kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu thông trên thị trường. 

2. Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm tăng cường công tác lấy 

mẫu kiểm tra, giám sát chất lượng mỹ phẩm lưu hành trên thị trường; 

3. Thanh tra Sở Y tế phối hợp các phòng chuyên môn thuộc Sở, ban, ngành 

liên quan xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có hành vi cản trở hoặc không chấp 

hành yêu cầu thanh tra, kiểm tra, kiểm soát của người thi hành công vụ theo quy 

định tại Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 và các quy định khác có liên 

quan. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện. Trong quá trình thực hiện, 

nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo về Sở Y tế (Phòng 

Nghiệp vụ Dược) để được hướng dẫn./. 

 

 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Sở Công Thương; 

- Sở Kế hoạch- Đầu tư; 

- Chi cục Quản lý thị trường; 

- Các PGĐ SYT; 

- Phòng KH-TC (Bộ phận CNTT); 

- DN kinh doanh dược; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC 
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