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QUYẾT ĐỊNH
về việc (hu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ D ư ợ c
Căn cứ Nghị định số 75/2017/NĐ-CP ngàỵ 20/6/2017 của Chính phủ quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tô chức của Bộ Y tế;
Can cứ Quyết định số 38Ó1/QĐ-BYT ngày 30/9/2013 của Bô trưởng Bô
Y tế về việc quy định chức năng, quyền hạn và cơ cấu tố chức của Cục Quản lý
Dược thuộc Bộ Y tế;
Căn cứ Thông Lự số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy
định ve quản lý mỹ phâm;
Căn cứ kết quả kiểm tra hậu mại ngày 27/12/2018 tại Công ty TNIIII hóa
mỹ phẩm Liên Minh;
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Quản lý Mỹ phấm - Cục Quản lý Dược,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Thu hồi 01 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phấm mỹ phấm của
sản phâm Arual Conditioner ílair Regenerator (So tiếp nhận Phiếu công bo sán
phẩm mỹ phẩm: 17284/16/CBMP-QLD cấp ngày 16/9/2016) do Công ty TNHH
hóa mỹ phấm Liên Minh (Địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: số 51 tô 10, phường
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hả Nội) nhập khấu và chịu trách nhiệm đưa
sản phâm ra thị trường.
Lý do thu hồi: Mỹ phẩm nhập khấu và lưu thông có tính năng sản phấm
không đúng như hồ SO’ đã công bố.
Điều 2. Quyết định này có hiộu lực kể từ ngàv ký ban hành.
Điều 3. Giám đốc Công ty TNHH hóa mỹ phẩm Liên Minh, Giám đốc Sở
Y tẻ các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết
định này./.
Nơi nhận:
- Nhu Diều L
- Thừ trưởng Trương Quốc Cưởng (dế b/cáo),
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/cáo);
- Tổng cục Hải quan - Bộ Tài chính;
- Tạp chí Dược và Mỹ phẩm - Cục QLD;
- Trâng TTĐT Cục QLD;
- Lưu: VT, TTr, MP.
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