
 

 

 

 

 

 

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 02 năm 2021 

V/v cập nhật quy định về các chất 

sử dụng trong mỹ phẩm 

 

 

Kính gửi:        

- TT Kiểm nghiệm Dược phẩm, Mỹ phẩm; 

- Chi nhánh Công ty TNHH Bồ Kết Việt; 

- Chi nhánh Công ty cổ phần Dược phẩm Quận 9; 

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh thuốc; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Các cơ sở bán lẻ thuốc. 

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

 

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 162/QLD-MP ngày 15/01/2021 của Cục 

Quản lý Dược về việc cập nhật quy định về các chất sử dụng trong mỹ phẩm. 

Sở Y tế đề nghị: 

1. Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm:  

- Chủ động rà soát thành phần công thức sản phẩm mỹ phẩm được sản 

xuất, nhập khẩu, kinh doanh,  

- Có kế hoạch sản xuất, nhập khẩu, kinh doanh phù hợp, đảm bảo sản 

phẩm mỹ phẩm đưa ra lưu hành đáp ứng quy định tại Thông tư số 

06/2011/TTBYT, Hiệp định mỹ phẩm ASEAN, các nội dung cập nhật Hiệp định 

mỹ phẩm ASEAN được nêu tại công văn này và các công văn cập nhật quy định 

về các chất dùng trong mỹ phẩm của Cục Quản lý Dược (Công văn số 

13431/QLD-MP ngày 09/8/2019....); tránh nguy cơ sản phẩm bị thu hồi, gây lãng 

phí.  

2. Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố và các doanh nghiệp kinh doanh 

thuốc phổ biến nội dung thông báo đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm 

thuộc địa bàn, phạm vi quản lý biết và lưu ý trong quá trình kinh doanh, sử dụng 

mỹ phẩm (Danh sách sản phẩm mỹ phẩm không được tiếp tục lưu hành trên thị 

trường sau ngày 23/08/2021 được gửi kèm Công văn số 162/QLD-MP ngày 

15/01/2021 của Cục Quản lý Dược). 
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Sở Y tế thông báo để các đơn vị, tổ chức, cá nhân biết và lưu ý trong quá 

trình kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm./. 

Gửi kèm: Công văn số 162/QLD-MP ngày 15/01/2021 của Cục Quản lý 

Dược và Danh sách sản phẩm mỹ phẩm không được tiếp tục lưu hành trên thị 

trường sau ngày 23/08/2021.  

 
Nơi nhận:  GIÁM ĐỐC 

- Như trên; 

- Các PGĐ SYT; 

- BP CNTT (đâng trên website SYT); 

- Lưu: VT, NV. 

 

 

 

 

 

 

Phạm Minh An 
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