
UBND TỈNH ĐĂK NÔNG 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:               

V/v thông báo đình chỉ lưu hành, thu 

hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng 

sản phẩm nước muối Vĩnh Phúc 

Natri clorid 0,9% chai 500ml  

         Đăk Nông, ngày              tháng 12 năm 2022 

 

Kính gửi: Phòng Y tế huyện/thành phố. 

 

Sở Y tế nhận được các công văn của Cục Quản lý dược về việc đình chỉ 

lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt chất lượng, thu hồi số tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm (có công văn kèm theo). Sau khi xem xét Sở Y tế có 

ý kiến chỉ đạo như sau: 

1. Phòng Y tế huyện/thành phố thông báo cho các cơ sở kinh doanh, sử 

dụng mỹ phẩm trên địa bàn ngừng ngay việc lưu thông, sử dụng mỹ phẩm, trả về 

cơ sở cung ứng sản phẩm và tiến hành thu hồi các sản phẩm mỹ phẩm như nội 

dung của các công văn đính kèm nêu trên (cụ thể sản phẩm nước muối Vĩnh 

Phúc Natri clorid 0,9% chai 500ml số lô: 010622 27S; HSD: 010526). 

2. Phòng Y tế huyện/thành phố có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra giám sát 

các đơn vị thực hiện thông báo này; xử lý các đơn vị vi phạm theo quy định hiện 

hành. 

Nhận được công văn đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. thuy. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hào 
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