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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

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

Kính gửi:

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

Thực hiện Công văn số 4878/QLD-MP ngày 09/6/2022 của Cục Quản lý
Dược, Bộ Y tế về việc về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt
tiêu chuẩn chất lượng. Sở Y tế Lạng Sơn thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh lô sản phẩm Kem
nghệ - E100 (Lô sản xuất: 01; NSX: 02/8/19; HSD: 05/2023; trên nhãn ghi:
SĐK: 13/16/CBMP-BN, Công ty TNHH Tân Hà Lan - Halaco (Số 8, tổ 13, Tứ
Liên, Tây Hồ, Hà Nội), Chi nhánh nhà máy: Lô F1, Cụm CN Đông Thọ, Yên
Phong, Bắc Ninh).
Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về
giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo
quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN và Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày
25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm.
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 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, cơ sở
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 xử lý sản phẩm bị thu hồi nêu trên (nếu có) về
Phòng Nghiệp vụ Y - Dược, Sở Y tế trước ngày 30/6/2022.
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Sở Y tế thông báo để các đơn vị triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- P.NVYD, T/tra Sở;
- GĐ Sở (b/c);
- TT Kiểm nghiệm TMPTP;
- Cty CPDP và VTYT Lạng Sơn;
- Cty CPDP Lạng Sơn;
- Website SYT;
- Lưu: VT, NVYD(TrTH).
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