
 

UBND TỈNH TRÀ VINH 

SỞ Y TẾ  
______ 

Số:            /SYT-NVD 
V/v thu hồi Phiếu công bố  

sản phẩm mỹ phẩm. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_____________________________________ 

Trà Vinh, ngày    tháng 01  năm 2020. 

  Kính gửi: 

 - Đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

 - Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm; 

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

 

Căn cứ Quyết định số 02/QĐ - QLD ngày 03/01/2020 của Cục Quản lý 

Dược, về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm của Công ty 

TNHH Sanofi-Aventis Việt Nam; 

Sở Y tế Trà Vinh thông báo: 

 Thu hồi trên địa bàn  tỉnh 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, 
cụ thể như sau: 

TT 

 

Tên sản phẩm ghi trên 

Phiếu công bố 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố Ngày cấp 

1 
Lactacyd baby  2 in 1 
moisturizing cleanser 

31136/17/CBMP-QLD 30/3/2017 

2 Lactacyd baby  liquid powder 29915/17/CBMP- QLD 21/3/2017 

Sản phẩm do Công ty TNHH Sanofi - Aventis Việt Nam - Địa chỉ tại: số 10 

Hàm Nghi, quận 1, Tp. Hồ Chí Minh nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm 

ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Công ty TNHH sanofi - Aventis Việt Nam đề nghị thu hồi tự 

nguyện 02 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

 - Các đơn vị kinh doanh trên địa bàn tỉnh không được kinh doanh sử dụng 

sản phẩm mỹ phẩm có thông báo nêu trên; 

- Các Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm thực hiện thông báo đến các cơ sở 

bán buôn và cơ sở bán lẻ thuốc thuộc hệ thống phân phối của doanh nghiệp. Các 

doanh nghiệp chịu trách nhiệm thu hồi triệt để thuốc nêu trên tại doanh nghiệp và 

trong hệ thống phân phối của mình (nếu có); 

- 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 và giám sát các đơn vị thực hiện 



 

thông báo này; xử lý những đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Thực hiện 

báo cáo về Sở Y tế trước ngày 06/02/2020. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để triển khai thực hiện. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- Hội Dược học tỉnh Trà Vinh; 

- Trang thông tin điện tử Sở Y tế 

- Lưu: VT, NVD. 
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GIÁM ĐỐC  

 

 

 

 

Cao Mỹ Phượng 
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