
 

Kính gửi:  

 - Các đơn vị trực thuộc; 

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố 

            (Bộ phận y tế). 
    

Thực hiện Công văn số 3904/QLD-MP ngày 20/4/2021 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng (Công ty Newtoday). Sở Y tế Lạng Sơn thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh: 

Lô mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng SPF 50 ban ngày (White 

skin care - sunscreen SPF 50 - day cream), trên nhãn sản phẩm ghi các nội  

dung: “Ngày sản xuất: 20/7/2019; Hạn sử dụng: 20/7/2022; SCB: 

001558/13/CBMP-HCM; Nhà sản xuất: Công ty TNHH SX -TM quốc tế 

Newtoday; Phân phối: Công ty TNHH XNK & PP hàng tiêu dùng Thiên Phú”. 

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng 

về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân) và có chứa 

Clobetasol propionate là thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm;  

sản phẩm được sản xuất và đưa ra lưu thông khi số tiếp nhận Phiếu công bố đã 

hết hiệu lực. Nhãn sản phẩm không có thông tin về doanh nghiệp chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định. 

2. Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, Văn phòng HĐND-UBND các huyện, 

thành phố thực hiện các nội dung sau: 

- Các đơn vị trực thuộc Sở: tự kiểm tra, thu hồi và xử lý mỹ phẩm thu hồi 

theo quy định. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm: Tổ chức đoàn 

kiểm tra, lấy mẫu kiểm nghiệm trên địa bàn toàn tỉnh, kiểm tra các đơn vị thực 

hiện nội dung tại công văn này, nếu phát hiện sản phẩm bị thu hồi nêu trên, tiến 

hành các thủ tục xử lý theo quy định và kịp thời báo cáo Sở Y tế.   

- Văn phòng HĐND-UBND các huyện, thành phố: thông báo, kiểm tra 

thu hồi mỹ phẩm nêu trên đến các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quản 

lý; xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.  

Các đơn vị báo cáo kết quả thu hồi, xử lý sản phẩm bị thu hồi nêu trên 

(nếu có) về Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế trước ngày 08/5/2021. 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /SYT-NVYD Lạng Sơn, ngày      tháng 4 năm 2021 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi  

mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn  

chất lượng 

 



 

 

 

 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- P.NVYD, T/tra Sở;  

- TTKN T, MP, TP; 

- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn; 

- Cty CPDP Lạng Sơn;   

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(TrTH). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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