
 

 Kính gửi: 

 - Các cơ sở sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh; 

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

Căn cứ các văn bản số 9152/QLD-MP ngày 16/9/2022 của Cục Quản lý Dược về 

việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng (sao gửi kèm). 

Sở Y tế yêu cầu: 

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

- Rà soát, kiểm tra việc sản xuất, kinh doanh tại cơ sở; ngừng ngay việc lưu thông 

các sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi, trả về cơ sở cung ứng và tiến hành thu hồi (nếu có) các 

sản phẩm mỹ phẩm nêu trên. 

- Báo cáo kết quả thực hiện về Phòng Y tế trên địa bàn, đồng thời gửi báo cáo về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Dược) nếu có sản phẩm mỹ phẩm bị thu hồi. 

2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Khẩn trương thông báo tới các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thuộc địa bàn quản lý 

nội dung văn bản nêu trên. Kiểm tra, giám sát các đơn vị thực hiện việc thu hồi (nếu có). 

- Báo cáo định kỳ kết quả thực hiện các văn bản thông báo về việc đình chỉ lưu 

hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng theo hướng dẫn tại văn bản số 

2436/SYT-NVD ngày 06/9/2022 của Sở Y tế (sao gửi kèm). 

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 đình chỉ lưu hành, thu hồi 

mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày         tháng 9 năm 2022 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Ban chỉ đạo 389 tỉnh; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- TT Kiểm soát bệnh tật; 

- TT Kiểm nghiệm; 

- Các phòng: TTra Sở; NVY-QLHN; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
Nguyễn Giang Long 
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