
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:             /SYT-NVYD             Kon Tum, ngày      tháng 9 năm 2021 

V/v đình chỉ lưu hành và 

thu hồi mỹ phẩm không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng 

 

 

 

    Kính gửi:   

    - Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum; 

- Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm; 

- Phòng Y tế các huyện, thành phố;  

- Nhà thuốc, Quầy thuốc trên địa bàn tỉnh; 

- Các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm. 
 

 

Thực hiện Công văn số 11489/QLD-MP ngày 23/9/2021 của Cục Quản lý 

Dược - Bộ Y tế về việc đình chỉ thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 

lượng; 

 Để bảo đảm an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế thông báo: 

1. Đình chỉ lưu hành, thu hồi trên toàn tỉnh sản phẩm mỹ phẩm Tinh chất 

gel phụ khoa FUVALCARE 150ml, số công bố: 0788/21/CBMP-LA cấp ngày 

19/4/2021,  số Lô SX: 011221; NSX: 010521; HD: 010524 do Công ty CPDP 

Bidopharma USA - Chi nhánh Long An sản xuất (địa chỉ: Xưởng K2-1, KCN 

Tân Kim mở rộng, thị trấn Cần Giuộc, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An); Công 

ty TNHH công nghệ dược phẩm GALI-USA chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra 

thị trường (địa chỉ: 107 Đường số 40, phường Tân Phong, quận 7, Thành phố 

Hồ Chí Minh). 

Lý do thu hồi: Mẫu kiểm nghiệm sản phẩm mỹ phẩm không đáp ứng yêu 

cầu chất lượng về chỉ tiêu tổng số vi sinh vật. 

2. Nghiêm cấm các cơ sở kinh doanh thuốc và mỹ phẩm; các tổ chức, cá 

nhân kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh mua, bán sản phẩm mỹ phẩm không 

đạt tiêu chuẩn chất lượng nêu trên. Công ty Cổ phần Dược - VTYT Kon Tum có 

trách nhiệm sao gửi thông báo này cho các cơ sở bán lẻ thuốc thuộc đơn vị quản 

lý thực hiện. Các cơ sở, tổ chức và cá nhân tự tổ chức kiểm tra, kiểm soát, phát 

hiện và thu hồi đem trả lại nhà cung cấp theo quy định hoặc tổ chức tiêu hủy 

theo quy định. 

3. Giao Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và Phòng Y 

tế các huyện, thành phố tổ chức kiểm tra, giám sát các cơ sở việc thực hiện 
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thông báo này; xử lý nghiêm những cơ sở vi phạm (nếu có) theo quy định về 

quản lý mỹ phẩm; báo cáo về Sở Y tế trước ngày 05/10/2021. 

Sở Y tế đề nghị cơ quan, đơn vị quản lý, các cơ sở kinh doanh thuốc và 

các tổ chức, cá nhân kinh doanh mỹ phẩm nghiêm túc thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên;                
- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- UBND các huyện: Kon Plông, Đăk Hà, 

Ia H’Drai; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD.   

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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