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

Kính gửi:
- Đơn vị trực thuộc Sở Y tế;
- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm;
- Phòng Y tế Huyện, Thị xã, Thành phố.
Thực hiện Công văn số 530/QLD-MP ngày 16/01/2020 của Cục Quản Lý
Dược về việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm;
Sở Y tế Trà Vinh thông báo:
1. Cục Quản lý Dược đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn quốc 04 sản phẩm
mỹ phẩm do Công ty TNHH một thành viên BEAUTIZON (Địa chỉ: Tòa nhà
Lighthouse, 1254 Xô Viết Nghệ Tĩnh, . Hòa Cường Nam, Q. Hải Châu, Tp. Đà
Nang) đứng tên công bố, nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị
trường, cụ thể như sau:
- Sản phẩm Antipodes worship skin defence antioxidant serum (So tiếp nhận
Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 85270/18/CBMP-QLD cấp ngày 27/12/2018):
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.
- Sản phẩm Sukin blemish control spot banishing gel (So tiếp nhận Phiếu
công bố: 90104/19/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019):
+ 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.
+ Thành phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng với thành phần
công thức sản phẩm ghi tại Phiếu công bố.
- 02 sản phẩm Sukin coffee & Coconut exfoliating masque (Số tiếp nhận
Phiếu công bố 90110/19/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019) và sản phẩm
Antipodes Avocado Pear Nourishing Night Cream (Số tiếp nhận Phiếu công bố
85283/18/CBMP-QLD cấp ngày 27/02/2019): Thành phần công thức sản phẩm ghi
trên nhãn không đúng với thành phần công thức sản phẩm ghi tại Phiếu công bố.
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
20/02/2020.
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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