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VĂN PHÒNG HĐND&UBND 

Số:         /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         tháng 01 năm 2021 

Kính gửi: UBND các xã, thị trấn. 

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

Thực hiện Công văn số 301/SYT-NVYD ngày 20/01/2021 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng. 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn huyện: 

- Lô mỹ phẩm “SK8 Nano Whitening Nourishing Body Cleanser” (Số 

lô:  ZR03; NSX:12.10.2020; Hạn dùng: 12.10.2023; Số tiếp nhận Phiếu công 

bố mỹ phẩm: 121829/20/CBMP-QLD cấp ngày 03/4/2020) do Công ty Cổ 

phần sản xuất thương mại Frecos Á Châu nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa 

sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Mẫu mỹ phẩm nêu trên do Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm Hà Nội lấy tại Công ty Cổ phần sản xuất thương mại 

Frecos Á Châu (địa chỉ: Tầng 3, Số 14 BT4 (76) Khu đô thị Văn Quán - Yên 

Phúc, phường Phúc La, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) để kiểm tra chất 

lượng; Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong sản phẩm 

mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN. 

- Lô mỹ phẩm Kem thoa mặt IQ (IQ Vitamin E whitening melasma 

cream), trên nhãn sản phẩm ghi các nội dung: “ngày sản xuất: 10/02/2020; hạn 

sử dụng: 10/02/2023; SĐK: 0052/01/QLD-CL, sản xuất theo TCCB: 

004755/18/CBMP-HCM; do Công ty TNHH sản xuất và thương mại Vương 

Kim Long sản xuất”. 

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đạt yêu cầu chất lượng 

về giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (chỉ tiêu Thủy ngân); Nhãn sản phẩm 

không ghi số lô sản phẩm theo quy định. 

2. Giao UBND các xã, thị trấn: 

Triển khai nội dung Công văn trên đến các cơ sở kinh doanh Dược phẩm, 

mỹ phẩm trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định 

hiện hành.  
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Yêu cầu các cơ sở kinh doanh Dược phẩm, mỹ phẩm tự kiểm tra, thu hồi 

và xử lý thuốc bị thu hồi theo quy định.  

Báo cáo kết quả thu hồi, xử lý (nếu có) về Văn phòng HĐND và UBND 

huyện trước ngày 31/01/2021. 

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; 

- CVP, PCVP HĐN&UBND huyện;                                                                                                                                                 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
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