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Kính gửi: Các công ty sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm. 

Để chuẩn bị cho công tác xây dựng Luật/Nghị định về quản lý mỹ phẩm và 

xây dựng định hướng phát triển sản xuất mỹ phẩm trong nước trong thời gian tới; 

thực hiện chỉ đạo của Cục Quản lý Dược tại Công văn số 15344/QLD-MP ngày 

28/9/2020 của Cục Quản lý Dược về việc báo cáo đánh giá công tác quản lý mỹ 

phẩm tại địa phương, Sở Y tế đề nghị các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm báo 

cáo như sau: 

1. Cung cấp các thông tin, số liệu (tính từ ngày 01/01/2015 đến hết ngày 

30/9/2020): 

- Tên cơ sở sản xuất mỹ phẩm và giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

- Số lượng các sản phẩm đã được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm qua từng năm và số tiếp nhận phiếu Công bố sản phẩm mỹ phẩm còn hiệu 

lực; Số lượng các sản phẩm mỹ phẩm đã bị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm; Danh mục các mặt hàng mỹ phẩm đã được sản xuất và lưu hành 

trên địa bàn; 

- Số lượt các sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo;  

- Danh mục các mặt hàng mỹ phẩm đăng ký quảng cáo; 

- Số lượt cơ sở được kiểm tra hậu mại hàng năm; 

- Số mẫu mỹ phẩm được lấy mẫu kiểm tra; Tỉ lệ mẫu mỹ phẩm không đạt chất lượng. 

2. Cơ sở ghi đầy đủ các thông tin cho các nội dung cần báo cáo, không để trống 

các mục số liệu (Phụ lục đính kèm). 

3. Khó khăn vướng mắc của đơn vị: 

4. Đề xuất, kiến nghị (nếu có). 

Đề nghị các cơ sở báo cáo theo mẫu đính kèm gửi về Phòng nghiệp vụ Dược-

Sở Y tế trước ngày 20/10/2020 (Vui lòng gửi báo cáo kèm bản in và file mềm về 

địa chỉ email: ntduc05@angiang.gov.vn). 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT (để biết); 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 

 



PHỤ LỤC I:  
(Đính kèm theo công văn số: 2450/SYT-NVD ngày 01/10/2020) 

1. Cơ sở sản xuất mỹ phẩm:  

STT 
Tên cơ sở sản 

xuất 

Địa chỉ cơ sở sản 

xuất 

Cơ sở sản xuất đã 

được cấp Giấy 

chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm (ghi Số 

GCN, ngày cấp) 

Cơ sở sản xuất 

chưa được cấp 

Giấy chứng 

nhận CGMP-

ASEAN 

Ghi chú 

1  

  
 

 2  

  
 

 3      
4      

...  

  
 

  

2. Công bố mỹ phẩm: 

Năm 

Tên và số lượng sản 

phẩm mỹ phẩm đã được 

Sở Y tế cấp số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm 

Số lượng nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm còn 

hiệu lực 

Số lượng sản phẩm mỹ 

phẩm đã bị thu hồi số 

tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 

Ghi chú 

2015     

2016     

2017     

2018     

2019     

2020     

 

3. Lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng: 

Năm 

Số lượng 

mẫu lấy 

hàng năm 

Kết quả kiểm nghiệm 

Đạt Không đạt 

   

Chỉ tiêu 

kim loại 

nặng 

Chỉ tiêu 

vi sinh 

vật 

Chứa chất 

không đươc 

phép sử dụng 

trong mỹ phẩm 

Chất bị vượt quá 

giới hạn nồng độ, 

hàm lượng theo 

quy định 

Lý do 

khác 

2015        

2016        

2017        

2018        

2019        

2020        
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