
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:          /SYT-NVYD Kon Tum, ngày     tháng 10 năm 2021 

    V/v thu hồi số tiếp nhận Phiếu  

      công bố sản phẩm mỹ phẩm  

 
                          

Kính gửi:   
     - Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum; 

     - Nhà thuốc, quầy thuốc trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ Quyết định số 2398/QĐ-SYT ngày 14/10/2021 của Giám đốc Sở 

Y tế tỉnh Hậu Giang về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm của Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thanh Nhi NSTORE; 

Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo: 

1. Thu hồi trên toàn tỉnh số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

Cà phê - Dừa non do Sở Y tế tỉnh Hậu Giang cấp (số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm: 21/21/CBMP-HGi cấp ngày 22/4/2021) cho Cơ sở Thanh 

Nhi sản xuất (địa chỉ: Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu 

Giang); Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thanh Nhi NSTORE chịu 

trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường (địa chỉ: Ấp Nhất, xã Thạnh Hòa, huyện 

Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang).  

- Lý do thu hồi: Công ty TNHH MTV thương mại dịch vụ Thanh Nhi 

NSTORE không tiếp tục chịu trách nhiệm phân sản phẩm ra thị trường. 

2. Các cơ sở kinh doanh thuốc và mỹ phẩm; các tổ chức, cá nhân kinh 

doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh không mua, bán sản phẩm mỹ phẩm nêu trên 

đã được Sở Y tế tỉnh Hậu Giang thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm 

mỹ phẩm. Công ty Cổ phần Dược – VTYT Kon Tum có trách nhiệm sao gửi 

thông báo này cho các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc đơn vị quản lý thực hiện. Các cơ 

sở kinh doanh khác tự tổ chức kiểm tra, phát hiện và thu hồi sản phẩm, đem trả 

lại nhà cung cấp hoặc tự tổ chức hủy sản phẩm mỹ phẩm nêu trên (nếu có). 

3. Giao Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và Phòng Y 

tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở việc thực hiện 
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thông báo này; xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm (nếu có) theo quy định của 

pháp luật. 

Sở Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị quản lý, các cơ sở kinh doanh thuốc và 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                
- Lãnh đạo Sở Y tế; 
- Thanh tra Sở Y tế; 
- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 
- Lưu: VT, NVYD.   

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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