
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

               SỞ Y TẾ                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                              

  Số : 2933 /SYT-NVD     Cần Thơ,  ngày 24 tháng 9 năm 2018 

   V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi 

   mỹ phẩm không đạt chất lượng 

              Kính gửi: 

- Chi cục Quản lý Thị trường TP. Cần Thơ; 

- Phòng Y tế các quận/huyện; 

- Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm; 
- Hội Dược học; 

- Báo Cần Thơ; 

- Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ.  

Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 17253/QLD-MP ngày 07 

tháng 9 năm 2018 về việc đình chỉ lưu hành trên toàn quốc lô sản phẩm mỹ 

phẩm: 

STT Tên Sản phẩm 

Số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ 

phẩm 

Số lô; ngày sản xuất;hạn 

dùng 

01 
Nước muối sinh lý 

SAT BB 

1940/17/CBMP-HN Số lô: ĐL 109 

NSX: 08/6/2018 

HD: 08/6/2020 

- Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm mỹ phẩm ra thị trường: 

Công ty Cổ phần quốc tế Đại Lợi (Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, xã Đức Giang, huyện 

Hoài Đức, TP. Hà Nội). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Lô sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu 

cầu về giới hạn vi sinh vật trong mỹ phẩm. 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để tiến hành cung cấp thông tin, 

giám sát, kiểm tra các cơ sở trong phạm vi quản lý của mình./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- TTKN T, MP, TP; 

- TT Truyền thông GDSK; 

- Website SYT; 

- Lưu: NVD, VP. 

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Bùi Thị Lệ Phi 
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