
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:           /SYT-NVYD 
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tuyên Quang, ngày        tháng  4  năm 2021 

   Kính gửi:  Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

      

Căn cứ Quyết định số 911/QĐ-SYT ngày 05/04/2021 của Sở Y tế tỉnh Hoà 

Bình về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Sở Y tế thông báo: 

 1. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (Có Quyết định 

911/QĐ-SYT ngày 05/04/2021 của Sở Y tế tỉnh Hoà Bình gửi kèm). 

2. Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo nội dung 

trên tới các cơ sở y tế, cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn 

trương rà soát, không kinh doanh, sử dụng các sản phẩm mỹ phẩm nêu trên (nếu 

có). Tổng hợp, báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 20/4/2021. 

 3. Các phòng: Nghiệp vụ Y, Dược, Thanh tra của Sở Y tế và Phòng Y tế 

các huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị việc thực hiện 

thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành./. 

  

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 

- Lãnh đạo Sở Y tế (chỉ đạo); 

- Thanh tra Sở Y tế;  

- TTKN thuốc, MP, TP; 

- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 

- Lưu: VT, NVYD.Liên 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Yên 

 

  

 

Phối hợp 
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