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

     SỞ Y TẾ                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc                                                              

   Số: 2884/SYT-YDQLHN          Cần Thơ, ngày 28 tháng 8 năm 2019 

   V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi 

  mỹ phẩm không đạt chất lượng 

              Kính gửi: 

- 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.  

1. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 13973/QLD-MP ngày 

19/08/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 
Bảo Lâm trắng da 

ngừa trị mụn 
02/14/CBMP-HP 

Số lô: 08 

Ngày SX: 17/8/2018 

HD: 17/8/2021 

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

phần đông y học Bảo Lâm (Địa chỉ: Số 767 Trường Chinh, P. Quán Trữ, Q. Kiến 

An, Tp. Hải Phòng). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mẩu thử có chứa Dexamethason acetat là 

thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. 

2. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 13973/QLD-MP ngày 

19/08/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 
Kem 3 tác dụng Trúc 

Mai 
001736/16/CBMP-HCM 

Số lô: 01 

Ngày SX: 12122017 

HD: 11122020 

- Công ty sản xuất: Công ty cổ phần dược phẩm Pharmedic. 



- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH SX - 

XNK - TM mỹ phẩm Khôi Nguyên (Địa chỉ: 197/83 Thoại Ngọc Hầu, P. Phú 

Thạnh, Q. Tân Phú, Tp. Hồ Chí Minh). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mẩu thử có chứa Dexamethason acetat là 

thành phần không được phép sử dụng trong mỹ phẩm. 

3. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 13975/QLD-MP ngày 

19/08/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 
Kem thảo dược đông 

y Như Xuân 
57/16/CBMP-HGi 

Số lô: V8400001 

Ngày SX: 02.01.18 

HD: 02.01.21 

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

Ngân Anh (Địa chỉ: ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu 

Giang). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mẩu thử không đáp ứng quy định về chỉ 

tiêu độ đồng đều khối lượng. 

4. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 14399/QLD-MP ngày 

23/08/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 
Kem dưỡng trắng da 

ngăn ngừa nám Life 

linh chi new today 

28/18/CBMP-HGi 

Số lô: 0030319 

Ngày SX: 02.03.2019 

HD: 03 năm 

- Công ty sản xuất: Công ty cổ phần mỹ phẩm Bảo Xinh (Địa chỉ: ấp Đông 

Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). 

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Cơ sở Ngân Anh (Địa 

chỉ: ấp Đông Thuận, xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mẩu thử có chứa Methyl paraben, Propyl 

paraben trong thành phần sản phẩm, không thống nhất với thành phần công thức 

sản phẩm đã công bố tại Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm số 28/18/CBMP-Hgi. 



5. Cục Quản lý Dược - Bộ Y tế có Công văn số 14399/QLD-MP ngày 

23/08/2019 về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi 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 Kem bôi da Yousee 130/18/CBMP-BN 

Số lô: 01.2018 

Ngày SX: 11/9/2018 

HD: 10/9/2021 

- Công ty sản xuất: Công ty TNHH dược phẩm Bimex Chi nhánh Bắc Ninh  

(Địa chỉ: Khu phố Cao Lâm, P. Đình Bảng, Tx. Từ Sơn, T. Bắc Ninh). 

- Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: Công ty TNHH dược 

Đức Minh (Địa chỉ: Số 87 ngõ 175/5 phố Định Công, P. Định Công, Q. Hoàng 

Mai, Tp. Hà Nội). 

- Lý do đình chỉ lưu hành, thu hồi: Mẩu thử không đạt yêu cầu về giới hạn vi 

sinh vật trong mp. 

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 CDC; 

- Website SYT; 

- Lưu: NVD, VP. 
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Nguyễn Phước Tồn 
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