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QUYẾT ĐỊNH    

 Về việc điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

 
 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH  
 

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 07 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; Nghị định số 155/2018/NĐ-CP 

ngày 12/11/2018 của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y 

tế;  

Căn cứ Quyết định số 26/2019/QĐ-UBND, ngày 20/8/2019 của UBND tỉnh 

Nam Định về việc Ban hành Quy định quản lý tổ chức bộ máy và cán bộ, công 

chức, viên chức, giáo viên mầm non hợp đồng, lao động hợp đồng trong các cơ 

quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập; người giữ chức danh, chức vụ trong 

doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn góp của Nhà nước thuộc tỉnh 

Nam Định;  

 Căn cứ hồ sơ đề nghị điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm của Công ty  cổ phần dược phẩm Natupharma Việt Nam;   

 Xét đề nghị của ông Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ Dược, 

QUYẾT ĐỊNH : 

 Điều 1. Cấp điều chỉnh giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho 

cơ sở sau:   

Tên cơ sở: Công ty cổ phần dược phẩm Natupharma Việt Nam 

Địa chỉ: thôn Thanh Bình, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định 

Phạm vi: sản xuất sản phẩm dạng ướt     

Lý do: cơ sở có thay đổi về tên cơ sở sản xuất (trước đây tên cơ sở là: Công 

ty TNHH Nhật Khang’s Comestic) 



Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký và thay thế Quyết định số 63/QĐ-

SYT ngày 29/01/2019 của Sở Y tế Nam Định về việc cấp giấy chứng nhận đủ 

điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho Công ty TNHH Nhật Khang’s Comestic. 

Điều 3. Các Ông (bà): Phó trưởng phòng phụ trách phòng nghiệp vụ Dược, 

Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế, Giám đốc Công ty  có 

tên trong Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.    

Nơi nhận: 
- Như Điều 3;  

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố Nam Định; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế Nam Định; 

- Lưu: VT, NVD. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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