
 

Kính gửi:  
                - Các đơn vị trực thuộc; 
                - Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố 
                              (Bộ phận y tế).  

 

Căn cứ các văn bản pháp quy về mỹ phẩm hiện hành; 

Thực hiện các văn bản của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế số 5301/QLD-MP 
ngày 10/4/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất 
lượng; số 5302/QLD-MP ngày 10/4/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 
phẩm vi phạm. 

Sở Y tế Lạng Sơn thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh đối với các sản phẩm 
sau:  

- Lô sản phẩm Kem dưỡng da chống nắng Q - Collagen, trên nhãn ghi số 
lô: 001, ngày sản xuất: 01/9/18, hạn dùng: 01/9/21, số tiếp nhận Phiếu công bố: 
1081/17/CBMP/GL; Công ty TNHH TM mỹ phẩm thiên nhiên Trần Linh tại địa 
chỉ: số 363/6/8 Bình Trị Đông, Bình Tân, Tp. Hồ Chí Minh chịu trách nhiệm 
đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty cổ phần tinh dầu Thiên Hương Gia Lai tại 
địa chỉ: 24 Phan Đình Giót, Pleiku, Gia Lai sản xuất. 

Lý do: Mẫu thử của sản phẩm nêu trên không đáp ứng quy định về chỉ 
tiêu khối lượng trung bình và độ đồng đều khối lượng. 

- Lô sản phẩm Kem ngừa mụn Esunvy, số lô: 002/16, ngày sản xuất: 
14/10/16, hạn dùng: 13/10/19; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 
23/16/CBMP-BN, do Công ty cổ phần dược phẩm Gia Nguyễn sản xuất và chịu 
trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do: Kết quả kiểm nghiệm mẫu thử của sản phẩm nêu trên có chứa 
Methyl paraben, Propyl paraben trong thành phần sản phẩm, không thống nhất 
với thành phần công thức sản phẩm do Công ty khai báo trên Phiếu công bố sản 
phẩm mỹ phẩm và trên nhãn sản phẩm.  

 2. Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, thu hồi và xử lý mỹ phẩm phải thu hồi 
theo quy định. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố thông báo, 
kiểm tra các cơ sở trên địa bàn, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện 
hành. Báo cáo kết quả thu hồi, xử lý đối với các sản phẩm nêu trên (nếu có) về 
Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế trước ngày 03/5/2019. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 
SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 601/SYT-NVD Lạng Sơn, ngày 19 tháng 4 năm 2019 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi  
mỹ phẩm vi phạm 
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3. Trung tâm kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm tổ chức đoàn kiểm 
tra và lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra các đơn vị thực hiện 
Thông báo này, nếu phát hiện sản phẩm không được phép lưu hành, tiến hành 
các thủ tục xử lý theo quy định và báo cáo kịp thời Sở Y tế.   

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                           
- Như trên;                                                                                  
- Thanh tra Sở;  
- TT Kiểm nghiệm DP&MP; 
- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 
- Cty CPDP-TTBYT Lạng Sơn;   
- Cty CPDP Lạng Sơn;   
- Website SYT;                                                                             
- Lưu: VT, NVD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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