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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

     Số:             /UBND-YT 

V/v Đình chỉ lưu hành thu hồi 

mỹ phẩm  

 

Cẩm Thủy, ngày     tháng 5  năm 2021 

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn huyện. 

Thực hiện Công văn số 1718/SYT-QLD  ngày  5/5/2021 của sở  y tế 

Thanh Hóa và Công văn số 4688/QLD-MP ngày 04/5/2021 của Cục Quản lý 

Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không được phép lưu hành.  

Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng mỹ phẩm và ngăn chặn mỹ 

phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng, UBND huyện thông báo như sau:  

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn không lưu thông, 

sử dụng, tiến hành thu hồi và trả về cơ sở cung ứng (nếu có) đối với sản phẩm 

mỹ phẩm “Kem dưỡng trắng da chống nhăn” 

 - Trên nhãn ghi: Công ty CP Đông y học Bảo Lâm (địa chỉ: 767 đường 

Trường Chinh - Kiến An - Hải Phòng).  

- Lý do thu hồi: + Sản phẩm chứa chất không được phép sử dụng trong 

sản phẩm mỹ phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT và Hiệp 

định mỹ phẩm ASEAN;  

+ Sản phẩm chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 

phẩm;  

+ Cơ sở sản xuất chưa được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất 

mỹ phẩm theo quy định tại Nghị định số 93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của 

Chính phủ quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm 

3. Phòng y tế, phối hợp với Trung tâm y tế , đội quản lý thị trường  số 12 

và các đơn vị liên quan tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc đình chỉ lưu 

hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ Tịch,các  PCT. UBND (BC); 

-Trung tâm y tế huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 12;  

- BCĐ CSSKND huyện; 

- UBND các xã thị trấn; 

- Website huyện;  

- Lưu: VT, YT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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