
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

Số: 2760/SYT-NVD 

V/v thông báo Quyết định 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 

An Giang, ngày 29 tháng 08 năm 2022 

 

 

Kính gửi:  

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

- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Quyết định số 474/QĐ-QLD ngày 17/8/2022 của Cục Quản lý 

Dược-Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, 

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng mỹ phẩm (đính kèm Quyết định số 

474/QĐ-QLD ngày 17/8/2022), 

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng mỹ phẩm, Sở Y tế thông báo 

một số nội dung như sau: 

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện thu hồi 

03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược-Bộ Y 

tế cấp đối với các sản phẩm mỹ phẩm của Công ty TNHH MTV XNK Thành 

Nam (địa chỉ: TM.1.09 Linh Tây Tower, số 5 đường D1, KP1, phườngLinh Tây, 

quận Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh) theo danh sách cụ thể như sau: 

STT 
Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố 
Số tiếp nhận Phiếu công bố Ngày cấp 

01 
SIMPLE KIND TO SKIN 

MICELLAR WATER 6X200ML 
142421/21/CBMP-QLD 

 

27/01/2021 

02 
SIMPLE REFESH FACIAL WASH 

GEL 6X150ML 
142422/21/CBMP-QLD 27/01/2021 

03 
SIMPLE SOOTHING TONER 

6X200ML 
142423/21/CBMP-QLD 27/01/2021 

2. 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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