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THÔNG BÁO
Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
______________
Tiếp nhận Quyết định số 5027/QĐ-SYT; số 5028/QĐ-SYT; số 5029/QĐSYT; số 5030/QĐ-SYT; số 5031/QĐ-SYT ngày 26/9/2018 của Sở Y tế Thành
phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm, theo đó thu hồi số phiếu tiếp nhận của 42 sản phẩm. Lý do: Công ty có
văn bản tự nguyện thu hồi và do các sản phẩm mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai
lệch với bản chất tính năng vốn có của sản phẩm. (Đính kèm 05 quyết định theo
thông báo này)
Sở Y tế yêu cầu như sau:
- Các Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm rà soát và thu hồi các sản phẩm
mỹ phẩm nêu trên (nếu có), báo cáo Sở Y tế trước ngày 11/10/2018. Lưu hồ sơ
thu hồi mỹ phẩm theo qui định.
- Thanh tra Y tế và phòng Kế hoạch nghiệp vụ tài chính có trách nhiệm
thanh, kiểm tra và giám sát, xử lý các đơn vị, cơ sở vi phạm theo qui định hiện
hành.
Sở Y tế đề nghị UBND các huyện/ thành phố triển khai thông báo này và
chỉ đạo thực hiện kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm đối với cơ sở kinh doanh mỹ
phẩm trên địa bàn quản lý theo quy định hiện hành. Báo cáo Sở Y tế trước ngày
22/10/2018 để tổng hợp báo cáo Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế./.
Nơi nhận:
- UBND các huyện/ tp;
- Báo Ninh thuận;
- Lãnh đạo Sở;
- Các DN kinh doanh mỹ phẩm;
- Chi cục QLTT;
- Trung tâm KN DP-MP;
- Thanh tra Y tế;
- Phòng KHNV;
- Website Sở Y tế;
- Bản tin Y tế;
- Lưu: VT, KHNV.Lệ.
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