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Văn Quan, ngày 12 tháng 8 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, Mỹ phẩm hiện hành;  

Thực hiện Công văn số 1247/SYT-NVD ngày 09/8/2019 của Sở Y tế tỉnh 

Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 các sản phẩm mỹ 

phẩm có tên sau: 

1.1. 02 sản phẩm mỹ phẩm: 

- Prophylactic toothpaste “ DENTA SEAL” with whitening effect, Số tiếp 

nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm (số phiếu công bố): 56996/18/CBMP-

QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày: 26/01/2018. 

- Flekosteel balm, số phiếu công bố: 48867/17/CBMP-QLD do Cục Quản lý 

Dược cấp ngày: 31/10/2017. 

Công ty TNHH Soij (địa chỉ: Lầu 10, Tòa nhà Phước Thành, 199 Điện Biên 

Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh) nhập khẩu và chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Tên sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như tên sản phẩm 

ghi trên phiếu công bố.  

1.2. 03 sản phẩm mỹ phẩm: 

- Holika Holika Moisture Sun Gel SPF 50+ PA++++, số phiếu công bố: 

43138/17/CBMP-QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày 17/8/2017. 

- Holika Holika HOLI POP BB CREAM GLOW, số phiếu công bố: 

43123/17/CBMP-QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày: 17/8/2017. 

- Holika Holika HOLI POP BB CREAM MATTE, số phiếu công bố: 

43125/17/CBMP-QLD do Cục Quản lý Dược cấp ngày: 17/8/2019. 

Tên, địa chỉ Công ty sản xuất: ENPRANI CO.,LTD,  88 Chukhang - Daero 

296 beon-gil, Jung-gu, Incheon, Hàn Quốc. 

Công ty đứng tên công bố và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị 

trường: Công ty TNHH xuất nhập khẩu mỹ phẩm Hoàng Gia (địa chỉ kê khai trên 

Phiếu công bố: 11 Trần Hưng Đạo, Khu phố 2, phường Hiệp Phú, Quận 9, TP. Hồ 

Chí Minh). 



Lý do thu hồi: Thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm ghi trên nhãn 

không đúng như thành phần công thức đã kê khai trên phiếu công bố.  

2. Đình chỉ lưu hành trên phạm vi toàn huyện lô sản phẩm mỹ phẩm có 

thông tin sau: 

2.1. Lô sản phẩm Kem dưỡng da Hoa Hồng, Số lô: 0118; ngày sản xuất; 

011218; hạn dùng: 011221; số phiếu công bố: 3295/18/CBMP-HN do Sở Y tế Hà 

Nội cấp; Công ty cổ phần Dược phẩm Đại Y sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản 

phẩm ra thị trường.  

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đạt về chỉ tiêu độ pH. 

2.2. Lô sản phẩm Dr. Muối – Nước súc miệng (Nước muối truyền thống); Số 

lô: 002021904; ngày sản xuất: 21.02.19; hạn dùng: 21.02.22; số phiếu công bố: 

003966/18/CBMP-HCM do Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cấp; Công ty TNHH 

một thành viên Sức Sống Mới (địa chỉ: Lầu 4, Phòng 38, tòa nhà Prince 

Residence, số 17-19-21 Nguyễn Văn Trỗi, phường 12, quận Phú Nhuận, TP. Hồ 

Chí Minh) sản xuất và chịu trách nhiệm đựa sản phẩm ra thị trường.  

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

mỹ phẩm. 

2.3. Lô sản phẩm kem tẩy trắng da Lan Anh, Số lô: 04.2019; ngày sản xuất: 

01.4.2019; hạn dùng: 01.4.2021; số phiếu công bố: 104/15/CBMP- CT do Sở Y tế 

Cần Thơ cấp; Công ty TNHH Hóa mỹ phẩm Lan Anh (địa chỉ: 218 Nguyễn Thông, 

Khu vực 5, phường An Thới, quận Bình Thủy, TP. Cần Thơ) sản xuất và chịu trách 

nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng tiêu chuẩn chất lượng về cảm quan 

và định tính Vitamin E.  

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 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. 

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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