
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 561/SYT-NVD 
V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố mỹ phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày 06 tháng 03 năm 2020 

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế các huyện, thị/thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy 

định về quản lý mỹ phẩm; 

Theo Quyết định số 114/QĐ-SYT ngày 20/02/2020 của Sở Y tế tỉnh Bến Tre 

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

1. Sở Y tế An Giang thông báo về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

mỹ phẩm đã được cấp đối với 06 sản phẩm mỹ phẩm do Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp 

như sau: (Công văn đính kèm). 

Lý do thu hồi:  

- Cơ sở đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm trên do đã chuyển đổi thành Công ty TNHH Escoco Vietnam. 

2. Để đảm bảo an toàn sức khỏe cho người dùng, Sở Y tế An Giang yêu cầu: 

- Phòng Y tế các huyện, thị/thành phố triển khai thông báo này đến các cơ sở 

kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực 

hiện thông báo đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm; phát hiện và xử lý cơ sở vi 

phạm theo quy định hiện hành./. 
 

 

Nơi nhận: 
  - Như trên; 

  - BGĐ Sở Y tế (để biết); 

  - Thanh tra SYT; 

  - TTKN DP&MP; 

  - Cổng thông tin SYT; 

  - Lưu VT, NVD. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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