UBND TỈNH BẾN TRE
SỞ Y TẾ
Số: 818 /QĐ-SYT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bến Tre, ngày 16 tháng 11 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH
Về việc điều chỉnh nội dung số tiếp nhận Phiếu công bố
GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH BẾN TRE
Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25 tháng 01 năm 2011 của Bộ
Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm;
Căn cứ Quyết định số 31/2016/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 của
Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế Bến Tre;
Căn cứ Đơn đề nghị điều chỉnh mục đích sử dụng sản phẩm mỹ phẩm ngày
09/11/2021 của Công ty TNHH Softhand Việt Nam;
Xét đề nghị của Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Điều chỉnh nội dung mục đích sử dụng đối với nhãn hàng
Softhand, tên sản phẩm Nước rửa tay Softhand tại Phiếu công bố sản phẩm mỹ
phẩm số 087/21/CBMP-BT do Sở Y tế tỉnh Bến Tre cấp ngày 26/10/2021 cho
Công ty TNHH Softhand Việt Nam, địa chỉ: Số 1/22 Hoàng Việt, phường 4,
quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh
Mục đích sử dụng sau điều chỉnh: Dùng rửa tay, giúp làm sạch da tay góp
phần bảo vệ da tay khỏi vi khuẩn có hại và ngăn ngừa sự phát triển của vi khuẩn
trên da, khử mùi hôi, dưỡng ẩm da tay, duy trì độ ẩm tự nhiên cho da, không gây
khô da.
Điều 2. Công ty TNHH Softhand Việt Nam phải thực hiện đầy đủ các
quy định hiện hành của Thông tư số 06/2011/TT-BYT và các văn bản quy
phạm pháp luật về mỹ phẩm có liên quan đối với nội dung điều chỉnh tại Điều
1 Quyết định này, thông báo đến các tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh
mỹ phẩm có liên quan việc thay đổi thông tin trên kể từ ngày Quyết định này
được ký ban hành.
Điều 3. Trưởng phòng Nghiệp vụ Dược, Chánh Văn phòng Sở Y tế,
người đại diện pháp luật của Công ty TNHH Softhand Việt Nam chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này.
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Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành./.
Nơi nhận:

GIÁM ĐỐC

- Như Điều 3;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố;
- Văn phòng SYT (đăng website SYT);
- Lưu: VT, NVD, Mh.

Ngô Văn Tán

