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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 TỈNH 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 đơn đề nghị của công ty TNHH dược mỹ phẩm Việt Dũng về việc 

xin thu hồi tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm; 

Theo đề nghị của ông Phó trưởng phòng phụ trách phòng Nghiệp vụ dược. 

QUYẾT ĐỊNH : 

Điều 1 Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm do Sở 

Y tế Nam Định cấp cho công ty TNHH dược mỹ phẩm Việt Dũng, cụ thể như sau: 

STT Tên sản phẩm Số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm Ngày cấp 

1 Tinh dầu Lợi An 92/21/CBMP-NĐ 13/07/2021 

2 
Dầu xoa Mộc 

Miên 
117/21/CBMP-NĐ 01/9/2021 

Các sản phẩm này do công ty TNHH dược mỹ phẩm Việt Dũng (Địa chỉ: 

số 26, ngõ 39 đường Đại Linh, TDP 17, phường Trung Văn, quận Nam Từ 

Liêm, thành phố Hà Nội) đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 

thị trường; Công ty TNHH Dược Mỹ phẩm Delavy (Địa chỉ: khu 5A, thị trấn 

Ngô Đồng, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định) sản xuất. 

Lý do thu hồi: công ty TNHH dược mỹ phẩm Việt Dũng đề nghị thu hồi 

tự nguyện số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm  

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



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 

TNHH dược mỹ phẩm Việt Dũng  và giám đốc công ty TNHH Dược Mỹ phẩm 

Delavy chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.     

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Cục Quản lý Dược; 

- Sở Y tế các tỉnh, thành phố; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế;   

- Lưu: VT, NVD, N. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

Trần Trung Kiên 
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