UBND THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
SỞ Y TẾ

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1721 /SYT-NVD

Đà Nẵng, ngày06 tháng 5 năm 2021

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
không được phép lưu hành

Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn
thành phố Đà Nẵng.
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Căn cứ các Quy định về quản lý mỹ phẩm hiện hành của Việt Nam;
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Căn cứ 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 an toàn sức khỏe cho người dùng mỹ phẩm, Sở Y tế thành phố
Đà Nẵng thông báo:
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1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên địa bàn thành phố Đà Nẵng sản 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).
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Lý do đình chỉ lưu hành, 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.
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2. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thành phố Đà
Nẵng kiểm tra, thu hồi mỹ phẩm nêu trên ở đơn vị, báo cáo về Sở Y tế trước
ngày 05/6/2021.

on
g

nv
9

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các Phòng Nghiệp vụ Dược,
Phòng Quản lý hành nghề y tế, Trung tâm kiểm nghiệm Đà Nẵng kiểm tra, giám
sát các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy
định hiện hành./.
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GIÁM ĐỐC

Như trên;
Ban GĐ Sở Y tế (để biết);
Các phòng: QLHNYT, NVY, Ttra (thực hiện);
Trung tâm kiểm nghiệm (thực hiện);
Hội dược học (phối hợp);
Website của Sở Y tế;
Lưu: VT, NVD.
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