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Số:            /SYT-NVD 
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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 13663/QLD-MP ngày 27/12/2022 của Cục Quản lý Dược 

về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm mỹ phẩm (đính kèm Công văn số 

13663/QLD-MP ngày 27/12/2022). 

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 

mỹ phẩm (nếu có): 

1.1. Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Crealine H2O Solution Micellaire 500ml 

– Nhà sản xuất: Naos Les Laboratoires, địa chỉ: 505 Rue Pierre Berthier, 13290 Aix-

en- Provence, Bouches du Rhône, Provence-Cote d'Azur, France; Công ty TNHH 

MTV XNK Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường; 

1.2. Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Sebium H2O Purifying Cleansing Micellar 

Water 500ml/16.9 Fl.Oz – Nhà sản xuất: Naos Les Laboratoires, địa chỉ: 505 Rue 

Pierre Berthier, 13290 Aix-en-Provence, Bouches du Rhône, ProvenceCote d'Azur, 

France; Công ty TNHH MTV XNK Thành Nam chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 

thị trường; 

1.3. Sản phẩm mỹ phẩm Bioderma Purifying Cleansing Micelle Solution – 

Nhà sản xuất: Laboratoires Léa, dịa chỉ: 23 Avenue Paul Langevin, 17180, Perigny, 

France; Công ty TNHH đào tạo và cung ứng dịch vụ chăm sóc gia đình chuyên 

nghiệp chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường. 

Lý do thu hồi: Công ty chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường không 

trung thực về tài liệu giấy uỷ quyền trong hồ sơ công bố sản phẩm mỹ phẩm. 

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; 

- VP HĐND & UBND huyện Thoại Sơn, Phú 

Tân, Châu Phú; 

- Cổng Thông tin SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Từ Hoàng Tước 
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