
UBND TỈNH AN GIANG 

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 

An Giang, ngày      tháng 6 năm 2022 

 

Kính gửi:  

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

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

 

Căn cứ Công văn số 4776/QLD-MP ngày 02/6/2022 của Cục Quản lý 

Dược-Bộ Y tế 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 mỹ phẩm, Sở Y tế thông báo: 

1. Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn thực hiện thu hồi 

lô mỹ phẩm (nếu có): 

- Tên mỹ phẩm: sản phẩm Dung dịch rửa tay khô Aerius - 19 (ngày sản 

xuất: 10/02/2022; hạn sử dụng: 10/02/2025; trên nhãn ghi SCB: 000175/16-

CBMP-HCM, sản phẩm được Sở Y tế Tp. Hồ Chí Minh công bố chất lượng số 

001227/12/CBMP-HCM, sản xuất bởi: Công ty TNHH HMP Tiến Thịnh Phát 

(ĐC: 182/46 Huỳnh Tấn Phát, Nhà Bè, Tp. Hồ Chí Minh). 

- Lý do thu hồi: Mẫu thử không đáp ứng yêu cầu về giới hạn Methanol 

trong sản phẩm mỹ phẩm theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và 

Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011. 

2. Sở Y tế yêu cầu: 

- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh ngừng ngay việc lưu 

thông, sử dụng mỹ phẩm, rà soát và thu hồi toàn bộ lô mỹ phẩm nêu trên, trả về 

cơ sở cung ứng sản phẩm. 

- Phòng Y tế các huyện, thị, thành phố triển khai thông báo này đến các 

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

việc thực hiện thông báo đối với các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm; phát hiện và xử 

lý cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Thanh tra SYT; 

- TTKN DP&MP; 

- Cổng thông tin SYT; 

- Lưu VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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