
UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 149/VP 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc 

và mỹ phẩm; thu hồi số tiếp nhận  

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 09 tháng 8 năm 2018 

Kính gửi:  

                     - UBND các xã, thị trấn; 

                     - Các cơ sở kinh doanh Dược phẩm trên địa bàn.  

Căn cứ các văn bản pháp quy về Dược, Mỹ phẩm hiện hành;  

Thực hiện Công văn số 1207/SYT-NVD ngày 8/8/2018 của Sở Y tế tỉnh lạng sơn 

về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc và mỹ phẩm; thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ phẩm. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh thuốc viên nén bao phim 

Unicet (Cetirizin hydroclorid 10mg), SĐK: VN-18786-15, số lô: UUNE 1703, HD: 

02/2020, do Công ty Bal Pharma Ltd. (India) sản xuất, Công ty CP dược phẩm TW 

Codupha nhập khẩu. Lý do: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu độ hòa tan. 

2. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh lô sản phẩm mỹ phẩm Dung 

dịch vệ sinh phụ nữ Lady Wash (Số lô: LDY010717; ngày sản xuất: 15/7/2017; hạn 

dùng: 15/7/2020; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 002074/16/CBMP-

HCM) do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hóa mỹ phẩm Gamma (Địa chỉ: Tổ 1, ấp 

Phú Hiệp, xã Phú Hòa Đông, Củ Chi, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất và là tổ chức chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. Lý do: Mẫu sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng 

về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. 

3. Thu hồi các số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã được Cục Quản 

lý Dược cấp, bao gồm: 34 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã cấp cho 

Công ty TNHH Reliv Healthcare và 22 số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đã 

cấp cho Công ty TNHH Procter & Gamble Việt Nam (Cụ thể theo các Quyết định số 

497/QĐ-QLD ngày 01/8/2018 và số 520/QĐ-QLD ngày 06/8/2018 của Cục Quản lý 

Dược gửi kèm công văn này). Lý do thu hồi: Các công ty trên đề nghị thu hồi tự nguyện 

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

4. Yêu cầu các đơn vị tự kiểm tra, thu hồi và xử lý thuốc, mỹ phẩm bị thu hồi theo 

quy định. UBND các xã, thị trấn thông báo, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn, xử lý các 

đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. Báo cáo kết quả thu hồi, xử lý (nếu có) về Văn 

phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 20/8/2018. 

Văn Phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đơn vị biết và thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                                            
- Như trên;   

- Sở Y tế (B/c);                                                                                                                                                 
- Lưu: VT. 
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