QUẢNG CÁO MỸ PHẨM

1. CÁC TÀI LIỆU CẤN CHUẨN BỊ
Tài liệu

Stt

Người chịu trách nhiệm

1

Phiếu đăng ký quảng cáo mỹ phẩm, tổ chức hội Intracolaw soạn thảo dựa trên
thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
các thông tin do Nhà Đăng ký
cung cấp

2

Bản sao Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã
được cấp

Nhà Đăng ký cung cấp

3

Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
của tổ chức, cá nhân đăng ký quảng cáo

Nhà Đăng ký cung cấp

4

Tài liệu thuyết minh cho các tính năng, công Nhà Đăng ký cung cấp
dụng của sản phẩm trong trường hợp nội dung
quảng cáo, nội dung trình bày tại hội thảo, sự
kiện giới thiệu mỹ phẩm nêu tính năng, công
dụng của sản phẩm nằm ngoài nội dung đã nêu
trong Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm

5

02 kịch bản quảng cáo (kịch bản phải mô tả rõ Nhà Đăng ký cung cấp
phần hình ảnh, phần lời, phần nhạc dự định sẽ
quảng cáo) hoặc 02 mẫu quảng cáo dự định sẽ
phát hành

6

Giấy ủy quyền của Nhà sản xuất (theo mẫu)

Nhà Đăng ký cung cấp

2. THỜI GIAN
2.1. Thời gian chuẩn bị hồ sơ:
-

Kiểm tra danh mục tài liệu trong hồ sơ quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm: 01 ngày làm
việc kể từ ngày nhận được tài liệu do khách hàng chuyển giao;

-

Soạn thảo và chuẩn hóa hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm: 02 ngày làm việc kể từ
ngày nhận được đầy đủ hồ sơ do khách hàng chuyển giao.

Ghi chú:
-

Thời gian chuẩn bị hồ sơ có thể kéo dài phụ thuộc vào số lượng hồ sơ quảng cáo sản
phẩm mỹ phẩm theo yêu cầu;

-

Chỉ khi nhận được đầy đủ tài liệu trong hồ sơ quảng cáo sản phẩm mỹ phẩm theo danh
mục trên chúng tôi mới tiến hành các thủ tục đăng ký công bố sản phẩm mỹ phẩm tại
Sở Y Tế.

2.2. Thực hiện thủ tục công bố sản phẩm mỹ phẩm tại Sở Y Tế
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Sau 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ, nếu Sở Y tế không có văn bản yêu cầu sửa
đổi, bổ sung thì đơn vị được quyền quảng cáo, tổ chức hội thảo, sự kiện giới thiệu mỹ phẩm
theo đúng nội dung đã đăng ký.
3. PHÍ DỊCH VỤ
Phí nhà nước: 1.000.000 VNĐ
Phí dịch vụ: ……………../01 sản phẩm
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