UBND HUYỆN VĂN BÀN
VĂN PHÒNG HĐND&UBND
Số:158 /VP.HĐND&UBND-VX
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm
không đạt tiêu chuẩn chất lượng

Kính gửi:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Văn Bàn, ngày 29

tháng 9 năm 2020

- Trung tâm y tế huyện, Bệnh viện đa khoa huyện;
- Trung tâm Văn hóa, Thể thao – Truyền thông huyện;
- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.

Thực hiện Công văn số 1692/SYT – NVD ngày 16/9/2020 của Sở Y tế
tỉnh Lào Cai về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn
chất lượng. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Văn phòng HĐND và
UBND huyện thông báo:
1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi 02 sản phẩm mỹ phẩm do Chi nhánh
Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang - Nhà máy Mỹ phẩm Tạ Minh
Quang (Địa chỉ: Lô 14A, đường số 8 Khu công nghiệp Tân Tạo mở rộng,
phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, Thành phố Hồ Chí Minh) sản xuất và đóng
gói; Công ty TNHH SX TM XNK Tạ Minh Quang (Địa chỉ: 15, đường 3C,
phường An Lạc A, quận Bình Tân, TP. Hồ Chí Minh) chịu trách nhiệm đưa sản
phẩm mỹ phẩm ra thị trường. Lý do: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về Giới
hạn thủy ngân, cụ thể:
- Lô sản phẩm mỹ phẩm Kem dưỡng trắng da Wleza - 18 gam, số lô:
20001W007, HSD: 07/02/2023 (Số công bố: 004165/19/CBMP-HCM cấp ngày
21/10/2019).
- Lô sản phẩm Kem dưỡng trắng da chống nắng Wleza - 18 gam,
số lô: 20001W009, HSD: 31/01/23 (Số công bố: 001117/18/CBMP-HCM cấp
ngày 09/3/2018).
2. Trung tâm y tế, Bệnh viện đa khoa huyện
- Phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra, giám sát thực hiện
thông báo này, tổng hợp báo cáo kết quả, kiểm tra, thu hồi xử lý (nếu có) về
Phòng Nghiệp vụ Dược – Sở Y tế Lào Cai trước ngày 15/10/2020.
Chỉ đạo Phòng khám ĐKKV, Trạm Y tế các xã, thị trấn phối hợp triển
khai thông báo này đến các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn
biết thực hiện.
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3. UBND các xã, thị trấn: Phối hợp triển khai thông báo đến các cơ sở
kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn biết thực hiện.
Văn phòng HĐND và UBND huyện thông báo để các đơn vị biết, phối
hợp triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như Kính gửi;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lãnh đạo VP.HĐND&UBND huyện;
- Trung tâm VH,TT-TT huyện (đưa tin);
- Cổng thông tin điện tử huyện;
- Lưu: VT, VX.
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