
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 8 năm 2022 
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 Văn bản số 7862/QLD-MP ngày 17/8/2022 và số 8166/QLD-

MP ngày 24/8/2022 của Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế 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 Xịt kháng khuẩn sả chanh (Số lô: 24/02/2022; NSX: 

24/02/2022; HSD: 24/02/2025; trên nhãn ghi: “SCB:  001458/20/CBMP-HCM; 

Công  ty  TNHH  sản  xuất  Catchy  Natural Cosmetic, địa chỉ: Số 363/2/3 Bình 

Lợi, P. 13, Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh”). 

 Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol 

trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và 

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011. 

 - Lô sản phẩm Kem chống nắng - Bảo vệ da Intensive UV Sunblock 

Cream Linh Chi Vàng (tuýp ℮2.02FL.OZ/60ml); Trên nhãn ghi thông tin: “Số 

lô: 001; NSX: 29/6/2022; HSD: 29/6/2024; sản xuất và chịu trách nhiệm lưu 

hành sản phẩm: Công ty TNHH MTV SX -TM Nguyễn Hoàng Na; Đ/c: 2/79B 

Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ, VN; GCN ĐĐKSXMP: 

09/rCT”. 

 Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ 

tiêu độ đồng đều khối lượng 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 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.  
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 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 10/9/2022. 

 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(HHY). 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 
 

 

 

 

 

Phan Lạc Hoài Thanh 
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