
 

   Kính gửi:  

 

 

- Phòng y tế các huyện, thành phố; 

- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Các Công ty bán buôn thuốc trong tỉnh; 

- Các Nhà thuốc trong tỉnh. 

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế đã thông báo:  

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm mỹ phẩm do Công 

ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường (Địa chỉ trụ sở chính: 203 Ông Ích Khiêm, phường Thạch Thang, 

quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng; Cơ sở sản xuất: Lô C8-A cụm công nghiệp 

Thanh Vinh mở rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng). Lý 

do thu hồi cụ thể như sau: 

a, Sản phẩm Serum Collagen nhãn hàng Lan Ley (Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm: 195/18/CBMP-DDNa do Sở Y tế thành phố Đà 

Nẵng cấp ngày 10/8/2018): 

- Nhãn sản phẩm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng 

tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định; 

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với 

thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố. 

b, Sản phẩm Cleansing Milk nhãn hàng Lan Ley (Số tiếp nhận Phiếu công 

bố sản phẩm mỹ phẩm: 194/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp 

ngày 01/08/2018): 

- Nhãn sản phẩm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng 

tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định; 
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- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với 

thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố; 

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “ Cleanser” không đúng với tên sản phẩm 

ghi trên Phiếu công bố (“ Cleansing Milk”). 

c, Sản phẩm Whitening Day Cream nhãn hàng Lan Ley (Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 196/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố 

Đà Nẵng cấp ngày 10/8/2018): 

- Nhãn sản phẩm không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng 

tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định; 

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với 

thành phần công thức ghi trên Phiếu công bố; 

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Whiterning Day Cream” không đúng với 

tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố (“Whitening Day Cream”). 

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công 

bố tính năng sản phẩm và hồ sơ công bố (“Increases colllagen production”/tăng 

sản xuất collagen). 

d, Sản phẩm Whitening Night Cream nhãn hàng Lan Ley (Số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 197/18/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố 

Đà Nẵng cấp ngày 10/8/2018): 

- Nhãn hàng không ghi tên, địa chỉ của Công ty chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường; Ngôn ngữ trình bày trên nhãn sản phẩm không ghi bằng 

tiếng Việt đối với các nội dung bắt buộc ghi bằng tiếng Việt theo quy định; 

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thông nhất với thành 

phần công thức ghi trên Phiếu công bố; 

- Tên sản phẩm ghi trên nhãn là “Whiterning Night Cream” không đúng với 

tên sản phẩm ghi trên Phiếu công bố Whitening Night Cream”. 

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công bố 

tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố (“Increases colllagen 

productinon”/tăng sản xuất collagen). 

2. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm Dầu Gội 

Bưởi Rừng nhãn hàng TB Cosmetic (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ 



phẩm :324/19/CBMP-ĐNa do Sở Y tế thành phố Đà Nẵng cấp ngày 04/01/2019) 

do Công ty Cổ phần Hóa Chất Mỹ Phẩm 3C (Địa chỉ: Lô C8-A Cụm công 

nghiệp Thanh Vinh mở rộng, xã Hòa Liên, huyện Hòa Vang, thành phố Đà 

Nẵng) sản xuất và Công ty cổ phàn đầu tư thương mại HC Việt Nam (Địa chỉ: 

LK32-Khu dịch vụ 20 A-B, phường Dương Nội, quận Hà Đông, thành phố Hà 

Nội) chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do thu hồi cụ thể như sau: 

- Tính năng, công dụng sản phẩm ghi trên nhãn không phù hợp với công bố 

tính năng sản phẩm mỹ phẩm và hồ sơ công bố (“Kích thích mọc tóc từ sâu 

trong da đầu, ngăn rụng tóc đến 90%, “Trị ngứa, gàu”). 

- Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không thống nhất với thành 

phần công thức ghi trên Phiếu công bố. 

Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở y tế, các đơn vị kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn khẩn 

trương rà soát, thu hồi mỹ phẩm không đáp ứng quy định nêu trên. Các công ty 

bán buôn thuốc thông báo công văn này cho các quầy thuốc trực thuộc và tiến 

hành kiểm tra trong kho, quầy. Nếu có sản phẩm vi phạm quy định về quản lý 

mỹ phẩm nêu trên thì phải khẩn trương thu hồi và báo cáo về Sở Y tế. 

2. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Nam Định đăng tải thông tin về sản 

phẩm vi phạm quy định về quản lý mỹ phẩm lên trang thông tin điện tử của Sở 

Y tế và phối hợp với các cơ quan truyền thông thông tin tới các cơ sở kinh 

doanh, sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng các sản 

phẩm trên. 

3.  Các phòng y tế huyện, thành phố: Thông báo cho các cơ sở kinh doanh, 

sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tiến hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện thu hồi của các cơ sở (nếu có)./. 

Nơi nhận:        

- Như kính gửi;                                                                      

- TTra sở;  

- Chi cục Quản lý thị trường tỉnh Nam Định; 

- TTKNDP&MP;   

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế;                         

- Lưu: VT, NVD.                                                                                                                                                 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Thị Minh Thu 
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