
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN TRÙNG KHÁNH 

 
Số:        /UBND-YT 

V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ 

phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng  

(Sản phẩm Kem chống nắng Intensive 

UV Sunblock Cream Linh Chi Vàng)      

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Trùng Khánh, ngày       tháng 8 năm 2022 

 

                Kính gửi: Các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn huyện. 

 

 

Thực hiện Công văn số 4059/SYT-NV ngày 30 tháng 8 năm 2022 của Sở Y 

tế tỉnhCao Bằng về việc đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn 

chất lượng (Sản phẩm Kem chống nắng Intensive UV Sunblock Cream Linh Chi 

Vàng). Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Ủy ban nhân dân huyện thông 

báo: 

1. Thu hồi trên địa bàn toàn huyện sản phẩm Kem chống nắng - Bảo vệ da 

Intensive UV Sunblock Cream Linh Chi Vàng (tuýp ℮2.02FL.OZ/60ml) có thông 

tin như sau:  

Trên nhãn ghi thông tin: “Số lô: 001; NSX: 29/6/2022; HSD: 29/6/2024; sản 

xuất và chịu trách nhiệm lưu hành sản phẩm: Công ty TNHH MTV SX -TM 

Nguyễn Hoàng Na; ĐC: 2/79B Mậu Thân, P. An Hòa, Q. Ninh Kiều, Tp. Cần 

Thơ, VN; GCN ĐĐKSXMP: 09/rCT”. 

Lý do thu hồi: Sản phẩm mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng về chỉ 

tiêu độ đồng đều khối lượng theo quy định. 

2. Đề nghị các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trên địa bàn huyện kiểm tra 

ngay việc kinh doanh sản phẩm mỹ phẩm tại cơ sở, ngừng ngay việc mua bán,  

kinh doanh, sử dụng, thu hồi, trả về nơi cung cấp và báo cáo số lượng thu hồi về 

UBND huyện (qua Phòng Y tế) đối với sản phẩm nêu trên (nếu có) theo quy định.  

Ủy ban nhân dân huyện thông báo để các cơ sở biết và thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, YT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Chu Thị Vinh 
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