
 

              Kính gửi:  

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

- Các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 
 

Căn cứ văn bản số 3526/QLD-MP ngày 06/5/2022 của Cục Quản lý Dược về việc 

mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả. 

Theo đó Cục Quản lý Dược đã thông báo mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 

500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả, thông tin cụ thể về sản phẩm như sau:  

- Thông tin trên nhãn sản phẩm: Số công bố: 6162/20/CBMP-HN, số lô: 040221, 

ngày sản xuất: 040221, hạn dùng: 040224; 

- Nhà sản xuất: Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ phẩm SJK (địa 

chỉ: Thôn Nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội); 

- Nhà phân phối: Công ty TNHH dược phẩm y tế Đăng Khôi (địa chỉ: Số 

113, thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế yêu cầu: 

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh khẩn trương rà soát 

mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là giả nêu trên, đồng thời không 

buôn bán, sử dụng các sản phẩm này, trả lại nơi cung ứng (nếu có kinh doanh). 

2. Các doanh nghiệp kinh doanh dược phẩm trên địa bàn tỉnh triển khai rà soát sản 

phẩm nghi ngờ là mỹ phẩm giả nêu trên, không kinh doanh các sản phẩm này, tổng hợp 

báo cáo Sở Y tế kết quả triển khai thực hiện đối với hệ thống cơ sở trực thuộc. 

3. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố thông báo đến các Nhà thuốc, Quầy 

thuốc và các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn quản lý; tăng cường kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện và xử lý vi phạm theo quy định, tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện về 

Sở Y tế. 

4. Các đơn vị tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện tại đơn vị theo hướng dẫn tại mục 

2, mục 3. Báo cáo bằng văn bản theo mẫu đính kèm, gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ 

Dược) trước ngày 16/5/2022. 

Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện./. 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /SYT-NVD 
V/v  thông báo mẫu “Dung dịch 

rửa tay khô Aerius chai 500ml” 

nghi ngờ là mỹ phẩm giả. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 5  năm 2022 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBND huyện, thị, thành; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TT Kiểm nghiệm; 

- Ttra Sở; Phòng NVY-QLHN; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Giang Long 



MẪU BÁO CÁO 

CÔNG TÁC THÔNG BÁO SẢN PHẨM NGHI NGỜ LÀ MỸ PHẨM GIẢ 

(Kèm theo văn bản số             /SYT-NVD ngày          tháng 5 năm 2022) 

 

 

ĐƠN VỊ BÁO CÁO 
 

Số:                / 
V/v báo cáo kết quả thực hiện 

việc thông báo mẫu “Dung dịch 

rửa tay khô Aerius chai 500ml” 

nghi ngờ là mỹ phẩm giả theo 

văn bản số…/SYT-NVD. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

           ……., ngày       tháng     năm 2022 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Phú Thọ. 

  

 Thực hiện văn bản số         /SYT-NVD ngày     tháng    năm    của Sở Y tế 

về việc ……, [Đơn vị báo cáo] tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện việc thông báo 

mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là mỹ phẩm giả. Cụ thể 

như sau: 

I. Công tác tổ chức thực hiện 

[Lưu ý: Đối với Phòng Y tế, Doanh nghiệp có tổ chức hệ thống cơ sở trực thuộc ghi 

rõ số văn bản thông báo tới các cơ sở theo phân công. Số lượng các đơn vị nhận, số 

lượng các đơn vị không nhận/chống đối (nếu có)] 

II. Kết quả thực hiện 

1. Số lượng phát hiện 

[Trường hợp không phát hiện ghi không phát hiện] 

[Phòng y tế tổng hợp số liệu trên địa bàn, Doanh nghiệp có tổ chức hệ thống cơ sở 

trực thuộc tổng hợp số liệu các cơ sở trực thuộc. Số liệu tổng hợp phải ghi rõ số 

lượng đối với từng cơ sở liên quan] 

2. Biện pháp xử lý đối với mỹ phẩm nghi ngờ giả (nếu có) 

 

        3. Công tác tiếp nhận thông tin, xác minh thông tin (Áp dụng đối với 

phòng Y tế) 

[Trường hợp có xử phạt vi phạm hành chính tổng hợp tại đây] 

        II. Kiến nghị đề xuất 

 
Nơi nhận: 

 
Thủ trưởng đơn vị 

(ký tên, đóng dấu) 
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