
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BÀ RỊA - VŨNG TÀU

SỞ Y TẾ

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

   Số:      /SYT-NV Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 4 năm 2020
V/v thu hồi số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm
do Công ty CP Vilaco sản xuất 

Kính gửi: 
- Trưởng phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố;
- Doanh nghiệp kinh doanh thuốc;
- Các cơ sở bán lẻ thuốc.

(gửi qua hệ thống https://duocquocgia.com.vn)

Sở Y tế nhận được Quyết định số 460/QĐ-SYT ngày 30/3/2020 của Sở Y tế
Hải Phòng về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Theo đó, Sở Y tế Hải Phòng thông báo đình chỉ lưu hành và thu hồi 05 số
tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên toàn quốc (theo danh sách gửi
kèm) do Công ty cổ phần Vilaco (địa chỉ: Số 75B đường 208 xã An Đồng, huyện
An Dương, thành phố Hải Phòng) sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra
thị trường.

Lý do đình chỉ lưu hành: Tổ chức đưa sản phẩm ra thị trường có văn bản đề
nghị thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm.

Sở Y tế thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn
tỉnh biết và lưu ý trong quá trình kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm. 

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) để được hướng dẫn.

Gửi kèm: Danh sách số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm bị thu
hồi kèm theo Quyết định số 460/QĐ-SYT 30/3/2020 của Sở Y tế Hải Phòng.

Quyết định số 460/QĐ-SYT ngày 30/3/2020 của Sở Y tế Hải Phòng đã
được đăng tải  trên cổng thông tin  điện tử của Sở Y tế,  địa  chỉ:  soyte.baria-
vungtau.gov.vn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
-  Sở Công Thương;
-  Chi Cục Quản lý thị trường;
-  Các PGĐ SYT;
- Thanh tra, BP CNTT;
-  TTKN DP-MP/T4G;
-  Lưu: VT, NV.

GIÁM ĐỐC

Phạm Minh An



UBND THANH PHO HAT PHONG CONG HOA XA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
S0 Y TE Bc 1p - Ty do - Hinh phuic 

S: 4G0 /QD-SYT 

Hái Phdng, ngày 30 tháng 3 nàm 2020 

QUYET DINH 
Ye vic thu hi s tiêp nhân Phiêu cong bô san phâm m phâm 

GIAM DOC sO Y TE HAl PHONG 

CAn cü Quyt djnh s 25/201 8/QD-UBND ngAy 04/9/2018 cüa Uy ban 
nhân dan thânh phô ye vic ban hânh quy djnh chüc nAng, nhim vi quyên han 
và cc câu to chirc cüa Si Y tê; 

CAn Cu Thông tu so 06/201 1/TT-BYT ngày 25/01/2011 cüa B Y tê quy 
djnh ye quail i m9' phâm; 

CAn cir Thông tu so 32/2019/TT-BYT ngây 16/12/20 19 cüa Bc Y tê sra 
dôi, bô sung Khoân 4 Diêu 4 và Phi 1iic sO 01-MP Thông tu sO 06/2011/TT-
BYT ngày 25/01/2011 cüa Bô Y tê quy djnh ye quân 1 rnr phârn 

CAn cü de nghj cüa Cong ty cô phân Vilaco tai  Don dê nghj ngày 
20/3/2020 ye vic thu hôi sO tiêp nhn Phiêu cOng bô san phâm m' phâm; 

Xét dê nghj cüa Truâng phông Nghip vi Duçc - Sâ Y tê; 

QUYET IMNH: 

Diu 1. Thu hi 05 s tip nhn Phiu cong b san phm m' phm dA 
du?c Si Y te Hâi Phông cap cho Cong ty cô phân Vilaco (dja chi: So 75B 
dithng 208 xA An Dông, huyn An Ducing, TP. HAi Phong), ci the nhu sau: 

STT Ten san phâm m5 phâm 
S tip nhn Phiu cong b san 
phâm m phâm doS Y tê Hãi 

PhOng cap 
Ngày cap 

1 Nuâc rüatay TM Care 014/18/CBMP-HP 22/2018 
2 NixOc r1ratay Senny 015/18/CBMP-HP 22/2018 
3 Nixâc rra tay Aroma 016/18/CBMP-HP 22/2018 
4 White hand wash 017/18/CBMP-HP 22/2018 
5 Oroplus hand wash 018/18/CBMP-HP 22/20 18 

Tng s 05 san phm 

Các san phm m phm trên do Cong ty c phn Vilaco (dja chi: S 75B 
&rng 208 xA An Dông, huyn An Duang, TP. HAi Phông) san xuât và chju 
trách nhim dua san phâm ra thj truông. 

L do dInh chi và thu hôi: To chrc dua sAn phâm ra th trnông có vAn bAn 
d nghj thu hôi s tip nhn Phiu cong bO san phâm m' phm. 

Diêu 2. Quyêt djnh nay có hiu 1c kê tir ngày k ban hành. 



Diêu 3. Chánh Van phông, Chánh Tranh tra, Tru&ng phông Nghip vii 
diiçic S Y tê, Truing phông Quán 1 hành nghê ngoâi cong 1p, Giám dôc 
Trung tarn Kiêrn nghim thuôc, rn9 phâm, thc phârn và Cong ty cô phân Vilaco 
chju trách nhirn thi hành Quyêt djnh nay.!. 

Noi nhân: 
- Niur Diêu 3; 
- Cue Quân I' Duac BYT; (dê báo cáo) 
- UBNDTP Hái PhOng; 
- GD SYT Pham Thu Xanh; 
- PGD SYT Nguyen Tiên Son; 
- TTr, QLHN, TTKN Thuôc, MP, TP; 
- PYT qun, 1iuyn; 

SYT tinh, tp TW 
- Co sO kinh doanh, sir ding rn' phârn trên dja bàn; 
- VP; (dang tài len Cong TTDT SYT) 
- Lxu VT, NVD (02 bán. 
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