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UBND TỈNH QUẢNG NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do –Hạnh phúc 

Số:194/SYT-NVD Quảng Ninh, ngày 16 tháng 01 năm 2023 

V/v báo cáo tình hình sản xuất, xuất 

khẩu mỹ phẩm năm 2022 

 

  

 

Kính gửi: Cơ sở sản xuất, xuất khẩu mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

 

Căn cứ Văn bản số 14021/QLD-MP ngày 30/12/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc báo cáo tình hình sản xuất, xuất khẩu mỹ phẩm năm 2022 (có văn 

bản kèm theo). Để phục vụ công tác thống kê dữ liệu nhằm xây dựng chủ trương, 

chính sách thúc đẩy xuất khẩu mỹ phẩm, theo yêu chỉ đạo của Cục Quản lý Dược, 

Sở Y tế thông báo cho các cơ sở sản xuất, xuất khẩu mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh 

(sau đây gọi tắt là cơ sở) khẩn trương, nghiêm túc thực hiện nội dung sau: 

Báo cáo theo mẫu tại Phụ lục gửi kèm Văn bản số 14021/QLD-MP về tình 

hình sản xuất, xuất khẩu mỹ phẩm của cơ sở; báo cáo cơ cấu vốn, giá trị sản xuất, 

xuất khẩu mỹ phẩm trong giai đoạn từ 01/01/2020 đến 31/12/2022. 

Báo cáo nêu trên được gửi bằng văn bản về Cục Quản lý Dược (địa chỉ: 

138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội) và đồng thời gửi bản excel số liệu báo cáo theo 

mẫu được đăng trên website của Cục Quản lý Dược (https://dav.gov.vn/quan-ly-

my-pham-cn12.html) về địa chỉ email: qlmypham.qld@moh.gov.vn trước ngày 

31/01/2023. 

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc đề nghị các cơ sở liên hệ 

DS.Nguyễn Lan Phương - Chuyên viên Phòng Quản lý mỹ phẩm (Cục Quản lý 

Dược) theo số điện thoại: 024.3736.6674. 

Nhận được công văn này, yêu cầu các cơ sở khẩn trương thực hiện./. 

Nơi nhận: 
     - Như trên; 

     - Cổng TTĐT Sở Y tế; 

     - Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

 PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Trịnh Văn Mạnh 
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