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Ninh Thuận, ngày 11 tháng 01năm 2019

THÔNG BÁO
Thu hồi Số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Trên cơ sở Quyết định số 505/QĐ-SYT ngày 17/10/2018 của Sở Y tế Bắc
Ninh về việc thu hồi Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, Lý do:
Theo đề nghị của Nhà sản xuất sản phẩm mỹ phẩm nêu trên
Sở Y tế thông báo 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 kết quả về Sở Y tế trước ngày 18/01/2019.
Lưu hồ sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định.
- Thanh tra Y tế có trách nhiệm thanh tra và giám sát các đơn vị, cơ sở
thực hiện thông báo này. Xử lý các cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành
Đề nghị UBND các huyện - thành phố triển khai việc đình chỉ và thu hồi
sản phẩm mỹ phẩm không đạt chất lượng nêu trên đến các hộ kinh doanh mỹ
phẩm đóng trên địa bàn quản lý; tổ chức thanh kiểm tra, xử lý vi phạm, báo cáo
kết quả về Sở Y tế trước ngày 20/01/2019./.
(Đính kèm Quyết định số 505/QĐ-SYT ngày 17/10/2018 của Sở Y tế Bắc Ninh)
Nơi nhận:
- UBND các huyện, tp;
- Cục QLTT Ninh Thuận;
- Các DN kinh doanh mỹ phẩm;
- Lãnh đạo Sở;
- Trung tâm KN DP-MP;
- Thanh tra Y tế;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, Ds Lệ.
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