Ký bởi Sở Y tế
Tỉnh Ninh Thuận
soyte@ninhthuan.gov.vn
Giờ ký: 15/10/2020 11:11:13
11:10:37

UBND TỈNH NINH THUẬN
SỞ Y TẾ

Số:4876 /TB-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Ninh Thuận, ngày15 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO
Thu hồi Số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
Thực hiện Quyết định số 98/QĐ-QLD ngày 13/3/2020 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) về việc thu hồi Số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.
Lý do: Công ty TNHH Dược phẩm Sang có văn bản tự nguyện thu hồi.
Sở Y tế thông báo như sau:
- Thu hồi Số phiếu tiếp nhận của 08 sản phẩm mỹ phẩm có tên tại Quyết
định số 98/QĐ-QLD ngày 13/3/2020 của Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế).
- Các Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm rà soát và thu hồi các sản phẩm
mỹ phẩm nêu trên, báo cáo kết quả về Sở Y tế trước ngày 20/10/2020. Lưu hồ
sơ thu hồi mỹ phẩm theo qui định (nếu có).
- Thanh tra Y tế có trách nhiệm thanh kiểm tra các đơn vị, cơ sở thực hiện
thông báo này. Xử lý các cơ sở vi phạm theo qui định hiện hành.
Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng
triển khai thông báo này đến các hộ kinh doanh mỹ phẩm đóng trên địa bàn quản
lý; thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.
Báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 20/10/2020./.
(Đính kèm Quyết định số 98/QĐ-QLD ngày 10/3/2020 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế))
Nơi nhận:
- UBND các huyện, tp;
- Các DN kinh doanh mỹ phẩm;
- Cục QLTT tỉnh;
- Chi Cục QLTT các huyện, tp;
- Trung tâm KS DP-TP-TBYT;
- Thanh tra Y tế;
- Phòng KHNVTC;
- Website Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHNVTCDs Lệ.
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