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Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.

Ngày 14/01/2019, Cục Quản lý Dược ban hành Quyết định số 17/QĐ-QLD
về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm và Công văn số
356/QLD-MP về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược.
Theo đó, Cục Quản lý Dược thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi số tiếp
nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc sản phẩm mỹ phẩm sau:
Sản phẩm Arual Conditioner Hair Regenerator (số tiếp nhận Phiếu công bố
sản phẩm mỹ phẩm: 17284/16/CBMP-QLD cấp ngày 16/9/2016) do Công ty
TNHH hóa mỹ phẩm Liên Minh (địa chỉ ghi trên Phiếu công bố: 51 tổ 10, phường
Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội; địa chỉ đã điều chỉnh: 54, ngõ 35, Đội
Cấn, phường Ngọc Hà, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội) nhập khẩu và chịu trách
nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường.
Lý do đình chỉ lưu hành: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có tính năng sản
phẩm không đúng như hồ sơ đã công bố.
Sở Y tế đề nghị Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố thông báo cho các cơ sở
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết và thu hồi các
sản phẩm mỹ phẩm nêu trên; kiểm tra, giám sát việc thu hồi, trả về nhà phân phối
các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi (nếu có); xử lý những cơ sở vi phạm theo qui
định hiện hành.
Trong quá trình thực hiện, nếu gặp khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị
báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) biết để được hướng dẫn.
Quyết định số 17/QĐ-QLD và Công văn số 356/QLD-MP ngày 14/01/2019
của Cục Quản lý Dược đã được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế,
địa chỉ: soyte.baria-vungtau.gov.vn./.
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