
UBND TỈNH TUYÊN QUANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:          /SYT-NVYD 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 

phẩm không đạt chất lượng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Tuyên Quang, ngày 20 tháng 05 năm 2022 

                                 Kính gửi:      - Phòng Y tế các huyện, thành phố; 

- Các Công ty kinh doanh Dược phẩm. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Cục quản lý Dược, Bộ Y tế tại Công văn số 4081/QLD-

MP ngày 19/5/2022 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng (gửi kèm Công văn số 4081/QLD-MP ngày 19/5/2022 của Cục Quản lý 

Dược, Bộ Y tế). 

Sở Y tế thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành và thu hồi trên phạm vi toàn tỉnh lô sản phẩm mỹ phẩm 

Dung dịch vệ sinh phụ nữ Tulise 100ml (số lô: 1A.22; ngày sản xuất: 03/01/2022; hạn 
dùng: 02/01/25; trên nhãn ghi SĐK: 5484/19/CBMP-HN, Công ty TNHH hóa mỹ 

phẩm Lan Hương (Địa chỉ: số 25, khu Việt Hà, X. Bắc Từ Liêm, Hà Nội) sản xuất.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Lý do: Sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn vi 

sinh vật trong mỹ phẩm (chỉ tiêu tổng số vi sinh vật đếm được) theo quy định tại 

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ 

phẩm và Hiệp định hòa hợp mỹ phẩm ASEAN 

 2. Phòng Y tế các huyện, thành phố có trách nhiệm thông báo nội dung trên tới 

các Nhà thuốc, Quầy thuốc và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quản lý biết 

để tự kiểm tra, thu hồi (nếu có); Các Công ty kinh doanh Dược phẩm có trách nhiệm 

chỉ đạo, tiến hành kiểm tra các điểm bán lẻ thuộc Công ty quản lý, đồng thời kiểm tra 

nguồn mỹ phẩm nhập về kho của các Công ty; 

Tổng hợp, báo cáo kết quả thu hồi về Sở Y tế trước ngày 04/6/2022 

 3. Các phòng: Nghiệp vụ Y, Dược, Thanh tra của Sở Y tế và Phòng Y tế các 

huyện, thành phố có trách nhiệm kiểm tra, giám sát các đơn vị việc thực hiện thông 
báo này; xử lý những cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên (để thực hiện); 
- Lãnh đạo Sở Y tế (chỉ đạo); 
- Thanh tra Sở Y tế;  
- TTKN thuốc, MP, TP; 
- Cổng TT điện tử SYT (để đăng); 
- Lưu: VT, NVYD.Liên. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 
PHÓ GIÁM ĐỐC 

 
 

 
 

             
            Nguyễn Thế Yên 

 

Phối hợp 


		BAN CƠ YẾU CHÍNH PHỦ - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T09:08:27+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Nguyễn Thế Yên<ntyen.syt@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T16:07:32+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-05-23T16:07:39+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Sở Y tế<soyte@tuyenquang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




