
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-NV Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày         tháng  01  năm 2020
V/v thu hồi số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

Kính gửi: Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố. 

Ngày 26/11/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 727/QĐ-QLD
về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt
Số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm
Ngày cấp

1 12665/16/CBMP-QLD 01/7/2016

Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên do Công ty TNHH
Dược phẩm Kinh (Địa chỉ: Phòng 1901, Tòa nhà Saigon Trade Center, Số 37 Tôn
Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh) nhập khẩu và
chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do thu hồi: Công ty TNHH Dược phẩm Kinh đề nghị thu hồi tự nguyện
số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên.

Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ sở
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết và lưu ý trong
quá trình kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm. 

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) để được hướng dẫn.

Quyết định số 727/QĐ-QLD ngày 26/11/2019 của Cục Quản lý Dược được
đăng  tải  trên  cổng  thông  tin  điện  tử  của  Sở  Y  tế,  địa  chỉ:  soyte.baria-
vungtau.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-  Sở Công Thương;
-  Chi Cục Quản lý thị trường;
-  Các PGĐ SYT;
- Thanh tra, BP CNTT;
-  TTKN DP-MP/T4G;
-  DN kinh doanh thuốc;
-  Lưu: VT, NV.

                   GIÁM ĐỐC

                 Phạm Minh An
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