
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 4 năm 2020
V/v thu hồi số tiếp nhận

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
do Công ty TNHH VICO sản xuất

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc.
   (gửi qua hệ thống https://duocquocgia.com.vn)

Sở Y tế nhận được Quyết định số 533/QĐ-SYT ngày 06/4/2020 của Sở Y tế
Hải Phòng về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi 02 số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau:

Stt
Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố
Số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm
Ngày cấp

1 ORIAN DẦU GỘI ORIAN 001/18/CBMP-HP 05/7/2018

2 ORIAN DẦU XẢ ORIAN 002/18/CBMP-HP 05/7/2018

Các sản phẩm mỹ phẩm trên do  Công ty  TNHH VICO (Địa chỉ:  Số 94
đường 208 xã An Đồng, huyện An Dương, TP. Hải Phòng) sản xuất và chịu trách
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành: Tổ chức đưa sản phẩm ra thị trường có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sở Y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn
tỉnh 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 533/
QĐ-SYT ngày 06/4/2020 của Sở Y tế Hải Phòng đã 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;
-  Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An



UBND THANH PHO HAT PHONG CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIIT NAM 
S Y TE Bc 1p - T' do - Hanh phñc 

Sé: 533 /QD-SYT 

Hái Phông, ngày tháng 4 nàm 2020 

QUYET D!NH 

V vic thu h1i s tip nhn Phiu cong b san phm rn5? phm 

GIAM DOC S Y TE HA! PHONG 

Can cü Quy& djnh s 25/2018/QD-UBND ngày 04/9/2018 cüa Uy ban 

nhân dan thành ph v vic ban hành quy djnh chüc nàng, nhim v1i quyn hn 

và ca cu t chirc cüa S& Y t; 

Can cir Thông tu s 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 cüa B Y t quy 

djnh v quãn 1 m5 phm; 

Can cü Thông tu s 32/2019/TT-BYT ngày 16/12/2019 cüa B Y t süa 

di, b sung Khoán 4 Diu 4 và Phii 1iic s 01-MP Thông tu so 06/20 1 1/TT-

BYT ngày 25/01/2011 cüa Bô Y t quy djnh ye quãn 1 rn' phm 

Can cü d nghi cüa Cong ty trách nhim hthi htn VICO tai  Dan dê nghj 

ngày 31/3/2020 v vic thu hi s tip nhn Phiu cong b san phm m phm; 

Xét d nghj cüa TruOng phông Nghip vi Duac - S& Y tê; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thu hi 02 s tip nhn Phiu cong b san phArn m phrn dã 

duc S Y t Hâi Phông cp cho Cong ty trách nhim hu han  VICO (dja chi: 

S 94 duông 208 xã An Dng, huyn An Ducing, TP. Hâi Phong), cii th nhu 

sau: 

STT Ten san phâni m5 phâm 
S tip nhn Phiu cong b san 
phâm m5 phâm doS& Y tê Hãi 

Phbng cap 
Ngày cIp 

1 ORIAN DAU GOT  ORIAN 001/18/CBMP-HP 05/7/2018 
2 ORIAN DAU xA ORIAN 002/18/CBMP-HP 05/7/2018 

Tong sO 02 san phâm 



Các san phm m phm trên do Cong ty trách thim htru han  VICO (dja 

chi: S 94 du?mg 208 xã An Dng, huyn An Ducing, TP. Hãi Phông) san xut 

và chju trách thim dua san phtrn ra thj truông. 

L do dInh chi và thu hi: To chüc diia san phm ra thj truäng có van bàn 

d nghj thu hi s tip nhn Phiu cong b san phm m phm. 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1irc k ti'r ngày k ban hành. 

Diu 3. Chánh Van phông, Chánh Thanh tra, Tru&ng phông Nghip v 

Ducrc, Truâng phông Quàn 1 hành ngh Y Ducic ngoài cOng 1p Sx Y t& Giám 

dc Trung tam Kim nghim thuc, rn ph.m, thirc phm và Cong ty trách 

thim hüu han  VICO chju trách nhim thi hành Quy& djnh nay.!. v 

Noi nhfln: 
-NhrDiêu3; 
- Cue Quán 1' Duac - T3YT; (dO báo cáo) 
- UBNDTP Hâi PhOng; 
- GD SYT Pham Thu Xanh; 
- PGD SYT Nguyen Tiên Son; 
- TTr, QLHN, TTKN ThuOc, MP, TP; 
- PYT qutn, huyn; 
- SYT tinh, tp TW 
- Co s& kinh doanh, sü d%Jng rn phâm trOn dja bàn; 
- VP; (dàng tài IOn Cong TTDT SYT) 
- Luu VT, NVD (02 bán 
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