
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
______ 

Số:            /SYT-NVD 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Trà Vinh, ngày       tháng 01 năm 2020 
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi 

mỹ phẩm không đạt chất lượng 
 

  Kính gửi: 

    - Đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

    - Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm; 

    - Phòng Y tế Huyện, Thị xã, Thành phố. 

Căn cứ Công văn số 608/QLD-MP ngày 20/01/2020 của Cục Quản Lý Dược về 

việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo: 

 1. Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 02 sản phẩm mỹ 

phẩm do Công ty TNHH SX - TM - XNK Tạ Minh Quang đứng tên công bố và chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, được sản xuất tại địa chỉ Chi nhánh Công ty: Lô 14A 

đường số 8 Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng, P. Tân Tạo A, Q. Bình Tân, Tp. Hồ Chí 

Minh, cụ thể như sau: 

STT Tên sản phẩm mỹ phẩm 
Số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm 
Ngày cấp Số lô 

Ngày sản 

xuất, hạn 

dùng 

1 Wleza Kem nám tàn 

nhang thâm - hộp 15gr 

001120/18/CBMP-HCM 09/3/2018 19045W003 15/8/2019 

15/8/2022 

2 Wleza Kem dưỡng trắng 

da chống nắng - hũ 18gr 

001117/2018/CBMP-HCM 09/3/2018 19059W009 29/7/2019 

29.7.2022 

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm 02 sản phẩm nêu trên không đạt yêu cầu chất 

lượng về chỉ tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (hàm lượng Thủy ngân vượt quá 

giới hạn cho phép). 

 2. Các doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thực hiện thông báo đến các cơ sở bán 

mỹ phẩm thuộc hệ thống phân phối của mình. Chịu trách nhiệm thu hồi triệt để mỹ phẩm 

nêu trên. 

3. Thanh tra Sở Y tế chủ trì phối hợp với các cơ quan chức năng và Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát việc kinh doanh, sử dụng, thu hồi mỹ 

phẩm nêu trên (nếu có), nếu phát hiện xử lý, xử phạt vi phạm theo quy định hiện hành và 

báo cáo kết quả kiểm tra, thu hồi về Sở Y tế trước ngày 29/2/2020. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- Hội Dược học tỉnh Trà Vinh; 

- Trang thông tin điện tử SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 
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KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Bùi Văn Minh 
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