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Số:           /SYT-NVYD 
V/v 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 
 

Tuyên Quang, ngày  10  tháng  5 năm 2022 

   Kính gửi:  Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

      

Sở Y tế nhận được Quyết định số 2068 /QĐ-SYT ngày 06/5/2022 của Sở 

Y tế thành phố Hồ Chí Minh về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 
mỹ phẩm. 

Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi 03 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp nêu 

tại Quyết định số 2068 /QĐ-SYT ngày 06/5/2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí 
Minh do Công ty TNHH một thành viên  và thương mại mỹ phẩm Nhật Việt sản 
xuất và Công ty TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng AAA 

chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường (địa chỉ: số 181 Hiệp 
Bình, Phường Hiệp Bình Chánh, TP Thủ Đức, TP.HCM) (gửi kèm Quyết định số 

2068 /QĐ-SYT ngày 06/5/2022 của Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh). 

Lý do: Công ty TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm- Thực phẩm chức năng 

AAA có công văn đề nghị hủy Số công bố sản phẩm mỹ phẩm do cơ sở sản xuất 
ngừng gia công.  

2. Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo nội dung 
trên tới các công ty, các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn quản lý 

được biết. 

Yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (báo cáo); 
- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 
- Lưu: VT, NVYD.. Liên 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

Nguyễn Thế Yên 
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