UBND TỈNH LẠNG SƠN
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1074/SYT-NVYD

Lạng Sơn, ngày 25tháng 5 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ
phẩm không đạt chất lượng

Kính gửi:

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

Căn cứ văn bản pháp quy về mỹ phẩm hiện hành.
Thực hiện Văn bản của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế số 6141/QLD-MP
ngày 12/05/2020 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu
chuẩn chất lượng.
Sở Y tế Lạng Sơn thông báo đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn
tỉnh:
1. Lô sản phẩm Gel rửa tay khô ANTI-COR số lô: 032020; NSX:
11/02/2020; HD: 10/02/2023; Số công bố: 09/20/CBMP-TB cấp ngày
05/02/2020) do công ty Cổ phần Dược PACIFIC sản xuất và chịu trách nhiệm
đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về hàm lượng Methanol.
2. Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, thu hồi, xử lý mỹ phẩm 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 Y - Dược, Sở Y tế trước ngày 05/6/2020.
3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm tỉnh tổ chức đoàn
kiểm tra và lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra các đơn vị thực
hiện nội dung thông báo tại công văn 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 KN thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm;
- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn;
- Cty CPDP-TTBYT Lạng Sơn;
- Cty CPDP Lạng Sơn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVYD(TrTH).
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