
ỦY BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN BẢO LÂM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /UBND-VP Bảo Lâm, ngày     tháng 3 năm 2023 

V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 

 

 
   Kính gửi: 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn;    

     - Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn huyện. 

 

Căn cứ Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 03/3/2023 của Cục Quản lý Dược 

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

Thực hiện Công văn số 775/SYT-NV ngày 07/3/2023 của Sở Y tế về việc 

thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Để đảm bảo an toàn cho 

người sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện thông báo: 

1. Thu hồi trên địa bàn huyện Bảo Lâm 21 số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm do Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế cấp cho Công ty TNHH Thương 

mại và Dược phẩm Sang (Địa chỉ: 11/9 Ngô Quang Huy, phường Thảo Điền, 

Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh). 

(Thông tin sản phẩm chi tiết tại phụ lục đính kèm Công văn số 775/SYT-NV 
ngày 07/3/2023 của Sở Y tế) 

- Lý do thu hồi: Công ty đề nghị thu hồi tự nguyện các số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

2. Đề nghị Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thông báo cho các cơ sở kinh 

doanh, sử dụng sản phẩm mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; đồng thời yêu cầu các cơ 

sở kinh doanh kiểm tra ngay việc kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm tại cơ sở, trả về 

nơi cung cấp, báo cáo số lượng thu hồi, kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện và 

báo cáo về UBND huyện theo quy định. 

(UBND huyện gửi kèm Quyết định số 149/QĐ-QLD ngày 03/03/2023 của 
Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm). 

UBND huyện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP: LĐ và các CV; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Mã Gia Hãnh 
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