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QUYẾT ĐỊNH  
  

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

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ NAM ĐỊNH  
 

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

quản lý mỹ phẩm 

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 quyết định số 10/QĐ-VPHC ngày 21/5/2020 của Sở Y tế Nam Định về 

việc xử phạt vi phạm hành chính đối với Công ty TNHH Kinh doanh thương mại và 

dịch vụ T&T Việt Nam; 

 Xét đề nghị của các ông (bà): Chánh thanh tra và Phó trưởng phòng phụ trách 

phòng nghiệp vụ Dược Sở Y tế, 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1. Thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm sau: 

- Nhãn hàng: CEIBA; 

- Tên sản phẩm: DRY HAND WASH;  

- Số công bố: 07/20/CBMP-NĐ đã được Sở Y tế Nam Định cấp ngày 

12/02/2020; 

- Tên cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH Kinh 

doanh thương mại và dịch vụ T&T Việt Nam, địa chỉ: Số 21/58 phố Đinh Liệt, 

phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh Thanh Hóa; 

- Tên cơ sở sản xuất: Công ty TNHH Nhật Khang’s Comestic, địa chỉ: thôn 

Thanh Bình, xã Yên Thọ, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. 

Lý do thu hồi: mỹ phẩm lưu thông có nhãn ghi sai lệch bản chất, tính năng vốn 

có của sản phẩm. 



Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.  

Điều 3. Các ông Phó trưởng phòng, phụ trách Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, 

Trưởng các phòng chức năng có liên quan của Sở Y tế, Giám đốc cơ sở sản xuất, cơ 

sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường nêu tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi 

hành Quyết định này./.  

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Cục quản lý dược (để báo cáo); 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

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

- Lưu: VT, Ttra,NVD. 

GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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