
UBND TỈNH NAM ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD           Nam Định, ngày       tháng 01 năm 2022 
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 

phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng 
  

 

 Kính gửi:  

 

 

- Các Bệnh viện trong tỉnh; 

- Các Trung tâm y tế huyện, thành phố; 

- Phòng y tế các huyện, thành phố; 

- 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 sản phẩm mỹ phẩm: Labute Revive 

the skin Red Ginseng mask (Mặt nạ hồng sâm labute revive the skin –23 ml), số lô: 

F04JC2, hạn dùng: 240623 (Số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm:  

78622/18/CBMP-QLD cấp ngày 16/10/2018) do Công ty TNHH Chung Sức VINA 

(Địa chỉ: 81 Cách Mạng Tháng 8, phường Bến Thành, Quận 1, thành phố Hồ Chí 

Minh) nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường. 

 Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về chỉ 

tiêu Giới hạn vi sinh vật theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày  

25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ phẩm và Hiệp định mỹ phẩm ASEAN 

(Công văn số 179/QLD-MP ngày 13/01/2022). 

 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 đạt chất lượng 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 không đạt chất lượng 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 

mỹ phẩm không đạt chất lượng 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) 



 4. Thanh tra Sở, các phòng y tế  huyện, thành phố kiểm tra và giám sát các cơ 

sở thực hiện thông báo này./. 

 

Nơi nhận:        
- Như trên; 

- Thanh tra Sở; 

- Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Lưu: VT, NVD, N.                                                                                                                                                        

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trần Trung Kiên 
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