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UBND HUYỆN VĂN QUAN 

VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số: 166/VP 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi  

mỹ phẩm không đạt chất lượng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc 

Văn Quan, ngày 15  tháng 7 năm 2019 

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 và mỹ phẩm hiện hành; 

Thực hiện Công văn số 1094/SYT-NVD ngày 12/7/2019 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi thuốc và mỹ phẩm không đạt chất 

lượng. Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo: 

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

Alphachymotrypsine 4200 đơn vị, số đăng ký: VD-22400-15, số lô: 411217, ngày 

sản xuất: 29/12/2017, hạn dùng: 29/12/2020 do Công ty Cổ phần Dược phẩm Đồng 

Nai sản xuất.  

Lý do thu hồi: Thuốc không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ tiêu định lượng 

Chymotrypsin. 

2. Đình chỉ lưu hành trên phạm vi toàn huyện lô sản phẩm Sữa rửa mặt 

chuyên dụng ACERIN (số lô: ACRT010918; ngày sản xuất: 18/9/2018; hạn dùng: 

18/9/2021; số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm: 000349/16/CBMP-

HCM) do Doanh nghiệp tư nhân sản xuất hoá mỹ phẩm Gama Gama chemicals Pte 

sản xuất. 

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về chỉ tiêu giới hạn vi sinh 

vật trong mỹ phẩm. 

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

quy định. UBND các xã, thị trấn in gửi Công văn này đến các cơ sở kinh doanh 

Dược phẩm trên địa bàn quản lý; thông báo, kiểm tra, 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. 

Văn Phòng HĐND và UBND huyện Văn Quan thông báo để các đơn vị biết 

và thực hiện./. 

 Nơi nhận:                                                                                            
 - Như trên;   
 - Sở Y tế (B/c); 

 - Trang TTĐT huyện;                                                                                                                                                 

 - Lưu: VT. 
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