
UBND THÀNH PHỐ LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG HĐND-UBND 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP TP. Lạng Sơn, ngày     tháng 9 năm 2022 
V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi  

mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn  

chất lượng 

 

 

 

Kính gửi:  

- Các cơ sở hành nghề dược ngoài công lập; 

- Các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

 

 Thực hiện Công văn số 2122/SYT-NVYD ngày 13/9/2022 của Sở Y tế 

tỉnh Lạng Sơn về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng, Văn phòng HĐND-UBND thành phố thông báo đến các cơ sở như sau: 

 1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên phạm vi toàn thành phố:  

 Lô sản phẩm Kem chuyên nám (Số lô: 06 HD FN5G; NSX: 01/6/2020; 

HSD: 01/6/2023; trên nhãn ghi thông tin: “Made in Vietnam; phân phối độc 

quyền bởi Cty TNHH thương mại mỹ phẩm Huỳnh Đỗ Cosmetics, ĐC: Tổ 10, 

KP. Tân Kiên, TT. Kiên Lương, H. Kiên Lương, T. Kiên Giang”. 

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm không đáp ứng yêu cầu về chỉ 

tiêu giới hạn kim loại nặng trong mỹ phẩm (Hàm lượng Thủy ngân vượt quá 

giới hạn cho phép) theo quy định của Hội đồng mỹ phẩm ASEAN và Thông tư 

số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011. 

2. Văn phòng HĐND-UBND thành phố yêu cầu các cơ sở khẩn trương tự 

kiểm tra, rà soát thu hồi các sản phẩm nêu trên; báo cáo kết quả xử lý đối với các 

sản phẩm (nếu có) về Văn phòng HĐND-UBND thành phố trước ngày 

22/9/2022; nếu vi phạm, xử lý các cơ sở vi phạm theo quy định hiện hành.  

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc các cơ sở liên hệ với Văn 

phòng HĐND-UBND thành phố (Bộ phận y tế, ĐT: 0823.209.969), địa chỉ: số 

02, đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn để phối hợp giải 

quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;                                                                                   

- Sở Y tế (b/c); 

- CT, PCT UBND TP; 

- C, PCVP; 

- Trang TTĐT TP; 

- Lưu: VT. 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 
 

 

 

Lăng Thị Trịnh 
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