
 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm  

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ TỈNH LẠNG SƠN 

 

Căn cứ Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy 

định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc 

phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ trưởng Bộ Y tế 

quy định về quản lý mỹ phẩm; 

Căn cứ Quyết định số 1460/QĐ-SYT ngày 01/6/2020 của Giám đốc Sở Y tế 

Lạng Sơn về việc kiện toàn Đoàn kiểm tra cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều 

kiện sản xuất mỹ phẩm của Sở Y tế Lạng Sơn.  

Xét đề nghị của Đoàn kiểm tra cấp, cấp lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản 

xuất mỹ phẩm Sở Y tế Lạng Sơn tại Tờ trình số 218/TTr-HĐTV ngày 26/8/2020 về 

việc cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. 

QUYẾT ĐỊNH:  

Điều 1. Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm cho Công ty cổ 

phần IQ Việt – Pháp, địa chỉ: Số 9, đường Mỹ Sơn, phường Vĩnh Trại, thành phố 

Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn. 

- Người đại diện theo pháp luật: Vi Thị Thanh. 

- Người phụ trách sản xuất: PGS.TSKH. Ngô Quốc Bưu. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Chánh Văn phòng Sở; 

Chánh thanh tra Sở; Trưởng phòng Nghiệp vụ Y - Dược; Đoàn kiểm tra cấp, cấp 

lại Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm Sở Y tế Lạng Sơn và cơ sở có 

tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Bộ phận Một cửa SYT; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(HTT).                                                                               

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Toàn 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /QĐ-SYT Lạng Sơn, ngày       tháng 8 năm 2020 



 2 

 


		2020-08-27T17:19:03+0700
	Nguyễn Thế Toàn


		2020-08-27T17:35:32+0700


		2020-08-27T17:35:32+0700


		2020-08-27T17:35:32+0700




