
UBND HUYỆN VĂN QUAN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND

Số:         /VP

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 
phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập  Tự do Hạnh phúc

Văn Quan, ngày         tháng 1 ă

Kính gửi:
ơ ở kinh doanh dược, mỹ ẩm địa ện

ị ấn

Thực hiện Công văn số /12/2021 của Cục Quản lý 
Dược, Bộ Y về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng ă ố ủa ở ế ỉnh ạng ơ

ề ệc đình ỉ ư ồi ỹ ẩm đạt ẩ ất lượng

ă Đ ện ă

Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn ện ô sản phẩm mỹ 
phẩm Nước rửa ụ khoa 120ml (số lô: ngày sản xuất:  02/02/2021; 
hạn  dùng: 02/02/2024; trên nhãn ghi SCB: 16/19/CBMP TH, Công ty TNHH thảo 
dược Hoàng Long chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường, Công ty CP TM 
DV K &C Việt Nam Chi nhánh Thanh Hóa sản xuất

Lý do thu hồi: ẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn vi sinh vật trong 
mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được).

ị ấn

Triển khai nội dung Công văn trên đến các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm 
trên địa bàn quản lý. Kiểm tra, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành. 

Các cơ sở kinh doanh ược ỹ ẩm trên địa bàn huyện: tự kiểm tra, thu 
hồi và xử lý ỹ ẩm theo quy định. 

Báo cáo kết quả thu hồi, xử lý ản ẩ ị ồi (nếu có) về Văn 
phòng HĐND và UBND huyện trước ngày 

Văn hòng HĐND và UBND huyện Văn Quan ông báo để các đơn vị biết 
ực hiện./.

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

Đ ện
Đ ện

Lưu: VT.

CHÁNH VĂN PHÒNG
Ă
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