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Bảo-Kem trẻ em” do vi phạm 

quy định về quản lý mỹ phẩm 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

An Giang, ngày      tháng 02 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 1488/QLD-MP ngày 17/02/2023 của Cục Quản lý 

Dược về việc thu hồi sản phẩm mỹ phẩm (đính kèm Công văn số 1488/QLD-MP 

ngày 17/02/2023). 

Qua đó Cục Quản lý Dược thông báo thu hồi sản phẩm chưa được cấp 

Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, lưu thông trên thị trường khi 

chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm. Thông tin cụ thể 

như sau: 

Tên sản phẩm: “Diệp Bảo - Kem trẻ em”, trên nhãn ghi thông tin: 

www.kemdiepbao.com; Địa chỉ: Tổ 25, Khu Phố 2, P. Trảng Dài, Tp. Biên Hòa, 

T. Đồng Nai”. Sản phẩm do Công ty TNHH SX - TM Healing Pro (địa chỉ: 59A 

đường số 9, P. Tân Kiểng, Q. 7, Tp. Hồ Chí Minh hoặc Số 7, đường số 3, cư xá 

Bình Thới, P. 8, Q. 11, Tp. Hồ Chí Minh) sản xuất.  

Lý do thu hồi: Sản phẩm “Diệp Bảo - Kem trẻ em” sản xuất tại cơ sở chưa 

được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, lưu thông trên thị 

trường khi chưa được cấp số tiếp nhận Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm theo 

quy định tại Điều 70 Nghị định số 117/2020/NĐ-CP ngày 28/9/2020 của Chính 

phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế và Điều 45, Thông 

tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý mỹ 

phẩm. 

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 thông báo một số nội dung như sau: 

- 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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