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V/v mẫu sản phẩm “Kem 

chuyên nám” không rõ nguồn 

gốc xuất xứ, nghi ngờ là mỹ 

phẩm giả 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 

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 13664/QLD-MP ngày 27/12/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc mẫu sản phẩm “Kem chuyên nám” không rõ nguồn gốc xuất xứ, 

nghi ngờ là mỹ phẩm giả (đính kèm Công văn số 13664/QLD-MP ngày 

27/12/2022); 

Theo Công văn 13664/QLD-MP, Cục Quản lý Dược thông báo về sản 

phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ, nghi ngờ là mỹ phẩm giả. Thông tin cụ thể sản 

phẩm như sau: 

Tên sản phẩm: “Kem chuyên nám” 

- Số lô: 06 HD FN5G; NSX: 01/6/2020; HSD: 01/6/2023. 

- Tên NSX ghi trên bao bì: Công ty cổ phần dược & mỹ phẩm Gia Phú (địa 

chỉ: 19 đường lô B, khu TĐC Cảng Phú Định, P. 16, Q. 8, Tp. Hồ Chí Minh). 

- Tên nhà phân phối đưa sản phẩm trên thị trường: Công ty TNHH thương 

mại mỹ phẩm Huỳnh Đỗ Cosmetics. 

Nội dung: Lô sản phẩm “Kem chuyên nám” lưu hành trên thị trường nhưng 

các nhà sản xuất, nhà phân phối đều xác nhận là không có sản xuất và phân phối 

lô hàng trên. 

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đảm bảo chất lượng sản phẩm mỹ 

phẩm và chỉ lưu thông các sản phẩm mỹ phẩm đáp ứng các quy định hiện hành 

của pháp luật, Sở Y tế An Giang thông báo một số nội dung như sau: 

- Các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc 

lưu thông, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm trên, thông báo đến cơ quan chức năng 

(Thanh tra Sở Y tế, Phòng Y tế địa phương...) nơi cung cấp, mua bán sản phẩm để 

tiến hành kiểm tra, xử lý theo quy định hiện hành. 

- Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm, mỹ phẩm An Giang trong quá trình 

thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu kết hợp kiểm tra việc lưu hành lô sản phẩm nêu trên 

trên thị trường, nếu phát hiện kịp thời niêm phong và báo cáo về Sở Y tế. 

- Thanh tra Sở Y tế, Phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, Phòng Y tế các 

huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các đơn vị chức năng liên quan tiến hành 



công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở kinh doanh, sử dụng lô sản phẩm mỹ phẩm 

này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành. 

Sở Y tế An Giang thông báo đến các đơn vị biết và triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Thanh tra SYT; 

- TTKN DP&MP; 

- VP HĐND & UBND các huyện Thoại Sơn, 

   Phú Tân, Châu Phú (p/h); 

- Cổng Thông tin SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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