
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM THỦY 

CỘNG HÒA  XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /UBND-VP 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi 

mỹ phẩm không đáp ứng  

quy định ghi nhãn 

 

Cẩm Thủy, ngày          tháng 11  năm 2022 

 

      

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn huyện 

 

Căn cứ Công văn số 11838/QLD-MP ngày 07/11/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định về ghi 

nhãn. Để đảm bảo quyền lợi cho người sử dụng mỹ phẩm, UBND huyện thông báo 

một số nội dung như sau:  

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn huyện đình chỉ lưu 

hành, thu hồi 04 lô mỹ phẩm: 

 - Tên sản phẩm mỹ phẩm:  

+ Kem Trắng Da Toàn Thân (Nhãn hàng: HT Gold) (Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: 167/19/CBMP-CT cấp ngày 15/8/2019), số lô: 001, 

NSX: 01/9/2022, HSD: 01/9/2024. 

 + Kem Chống Nắng - Bảo Vệ Da Intensive UV Sunblock Cream (Nhãn 

hàng: Linh Chi Vàng) (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 

041/22/CBMP-CT cấp ngày 25/4/2022), số lô: 001, NSX: 01/9/2022, HSD: 

01/9/2025.  

+ Serume Chấm Mụn Hết Mụn (Nhãn hàng: Linh Chi Vàng) (Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 064/22/CBMP-CT cấp ngày 17/6/2022), số lô: 

039, NSX: 01/9/2022, HSD: 01/9/2024. 

 + Kem Nám - Tàn Nhang - Đồi Mồi (Nhãn hàng: Linh Chi Vàng) (Số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 065/22/CBMP-CT cấp ngày 17/6/2022), 

số lô: 0080, NSX: 01/09/2022.  

- Công ty TNHH một thành viên sản xuất thương mại Nguyễn Hoàng Na 

(Địa chỉ: 2/79B Mậu Thân, phường An Hòa, quận Ninh Kiều, Tp. Cần Thơ) sản 

xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. - Lý do thu hồi: Sản phẩm 

mỹ phẩm không đáp ứng quy định về ghi nhãn.  

 2. Giao Văn phòng HĐND-UBND phối hợp với Ban chỉ đạo 389 huyện và 

các đơn vị liên quan có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện thông báo 

này; sau đợt thu hồi trên, xử lý những đơn vị, cá nhân vi phạm theo quy định hiện 

hành. 
 

Nơi nhận: KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên; 

- Chủ Tịch,các  PCT. UBND; 

- BCĐ 389 huyện; 

- Đội quản lý thị trường số 12  

- Công an huyện; 

- UBND các xã thị trấn  

- Website huyện; 

- Lưu: VT. 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Hùng 
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