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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-NVD Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày        tháng 12 năm 2018 

V/v thu hồi Phiếu công bố 

 sản phẩm mỹ phẩm 

 

 

 

 

Kính gửi:  Trưởng Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố.  

 

Sở Y tế nhận được Quyết định số 1298/QĐ-SYT ngày 10/12/2018 của Sở Y 

tế tỉnh Long An về việc thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

Theo đó, Sở Y tế tỉnh Long An thông báo thu hồi số tiếp nhận Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm đối với 05 sản phẩm sau: 

Stt Tên nhãn hàng Tên sản phẩm 
Số tiếp nhận 

Phiếu công bố 
Ngày cấp 

1.  Bidocol Dung dịch rơ miệng 
273/18/CBMP

-LA 
06/04/2018 

2.  

Gel vệ sinh phụ nữ 

Gynesten Clotrimazol 

0.2% Dandelion Flavor 

Gel vệ sinh phụ nữ 

Gynesten Clotrimazol 

0.2% Dandelion Flavor 

284/18/CBMP

-LA 
10/04/2018 

3.  Bidolac Ultra USA Bidolac Ultra USA 
617/17/CBMP

-LA 
09/11/2017 

4.  Bido Subiron Bido Subiron 
459/17/CBMP

-LA 
28/09/2017 

5.  Silkbiron Silkbiron 
457/17/CBMP

-LA 
26/09/2017 

Sản phẩm do Công ty cổ phần Dược phẩm Bidopharma USA (địa chỉ: 263/11, 

Lý Thường Kiệt, Phường 15, quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm 

đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường và Công ty cổ phần Dược phẩm Bidopharma 

USA - Chi nhánh Long An sản xuất (địa chỉ: Đường số 6, kho K2-1, Khu công 

nghiệp Tân Kim mở rộng, ấp Tân Phước, xã Tân Kim, huyện Cần Giuộc, tỉnh 

Long An). 

Lý do thu hồi: Mỹ phẩm lưu thông có chứa thành phần chất cấm sử dụng 

trong mỹ phẩm. 
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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) để được hướng dẫn. 

Quyết định số 1298/QĐ-SYT ngày 10/12/2018 của Sở Y tế tỉnh Long An 

được đăng tải trên cổng thông tin điện tử của Sở Y tế, địa chỉ: soyte.baria-

vungtau.gov.vn./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

-  Sở Công thương; 

-  Cục Quản lý thị trường; 

- Thanh tra SYT; 

- Phòng KH-TC (Bộ phận CNTT); 

-  TTKN DP-MP, T4G; 

-  DN kinh doanh thuốc; 

-  Lưu: VT, NVD. 

            GIÁM ĐỐC 
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