
UBND TỈNH LẠNG SƠN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:             /SYT-TT Lạng Sơn, ngày        tháng 8 năm 2022 

V/v tăng cường công tác quản 

lý, kiểm tra mỹ phẩm  

 

 

 Kính gửi: Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 7261/QLD-MP, ngày 28/7/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế về việc tăng cường công tác quản lý mỹ phẩm. Để thực hiện tốt 

công tác quản lý, kiểm tra hậu mại mỹ phẩm, đảm bảo an toàn, quyền lợi cho 

người tiêu dùng, Sở Y tế đề nghị:  

1. Văn phòng HĐND và UBND các huyện, thành phố  

- Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn; tập trung kiểm tra việc thực hiện 

thông báo thu hồi mỹ phẩm, kinh doanh mỹ phẩm nhập lậu, không rõ nguồn gốc 

xuất sứ, kinh doanh mỹ phẩm online trên các mạng xã hội… 

- Xử lý, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện 

hành; thu hồi và tiêu hủy toàn bộ các loại mỹ phẩm nghi ngờ giả, mỹ phẩm 

không rõ nguồn gốc xuất xứ, mỹ phẩm không đạt chất lượng, không an toàn cho 

người sử dụng. 

- Hình thức, nội dung kiểm tra việc chấp hành quy định của pháp luật về 

sản xuất, buôn bán mỹ phẩm thực hiện theo Điều 42 và Khoản 1 Điều 43 Thông 

tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ 

phẩm và theo Hướng dẫn của Asean về kiểm tra hậu mại mỹ phẩm (Phụ lục số 

08-MP kèm theo Thông tư số 06/2011/TTBYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế) và 

các văn bản hiện hành. 

2.  Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm:  

Tăng cường kiểm tra, lấy mẫu, kiểm nghiệm mỹ phẩm lưu hành trên địa 

bàn tỉnh, báo cáo Sở Y tế để xử lý theo quy định. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật:  

Tích cực viết tin bài, phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng, tuyên 

truyền, phổ biến cho nhân dân về nhận biết các loại mỹ phẩm, thông báo thu hồi  

mỹ phẩm của các cơ quan chức năng; kịp thời phát hiện, thông báo các dấu hiệu 

nghi ngờ về sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm vi phạm tới cơ quan y tế và cơ quan 

có chức năng liên quan. 

4. Thanh tra Sở Y tế  

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy định của 

pháp luật về quản lý mỹ phẩm đối với các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

mỹ phẩm trên địa bàn. Chủ động phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra 
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mỹ phẩm lưu thông trên thị trường và kinh doanh mỹ phẩm online nhằm phát 

hiện và xử lý kịp thời các hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trái phép, 

mỹ phẩm nghi ngờ giả, mỹ phẩm lưu thông chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu 

công bố, mỹ phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ; quảng cáo mỹ phẩm có tính 

năng, công dụng vượt quá tính năng vốn có của sản phẩm, không phù hợp với 

tính năng, công dụng sản phẩm đã công bố; xử lý nghiêm các vi phạm (nếu có) 

theo quy định của pháp luật. 

5. Phòng Nghiệp vụ Y- Dược 

Tiếp tục rà soát việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ công bố sản phẩm mỹ 

phẩm, kiểm tra lại toàn bộ nội dung trong các Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

đã được Sở Y tế cấp số tiếp nhận; cập nhật thường xuyên danh mục các chất sử 

dụng trong mỹ phẩm, phổ biến đến các đơn vị, doanh nghiệp sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn, đảm bảo chỉ đưa ra lưu thông phân phối và sử dụng các sản 

phẩm mỹ phẩm theo quy định. 

Trong quá trình thực hiện, nếu các cần trao đổi thông tin xin liên hệ 

Thanh tra Sở Y tế (điện thoại 02053818658; 3812113) để cùng phối hợp, giải 

quyết. 
 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế (b/c); 

- Cục Quản lý thị trưởng (thường trực Ban Chỉ đạo 389 

tỉnh) (p/hợp); 

- Công an tỉnh (p/hợp); 

- Sở Thông tin và Truyền thông (p/hợp); 

- Giám đốc Sở (b/c); 

- Các Phó Giám đốc Sở; 

- Phòng NVYD, T/Tra Sở (th/h); 

- Trung tâm: KNTMPTP, KSBT (t/hiện); 

- Lưu: VT, Ttra (LBT). 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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