
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:         /SYT- NVD
V/v cảnh báo mỹ phẩm có hàm 
lượng thủy ngân cao bất thường

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

          Hải Dương, ngày        tháng 7 năm 2022

 
       Kính gửi: 

        - Phòng Y tế huyện/thành phố/thị xã;
        - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh;
         - Cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Công văn số 89/KN-KHTC ngày 06/7/2022 của Trung tâm Kiểm 
nghiệm Thuốc - Mỹ phẩm - Thực phẩm tỉnh Hải Dương về việc 03 mẫu sản phẩm 
mỹ phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng về giới hạn thủy ngân trong mỹ 
phẩm theo quy định tại Thông tư số 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 (hàm 
lượng thủy ngân cao bất thường). 03 mẫu sản phẩm này được Trung tâm kiểm 
nghiệm thuốc- mỹ phẩm- thực phẩm tỉnh Hải Dương mua trên trang thương mại 
điện tử mua sắm Shopee sau khi có thông tin về sản phẩm kém chất lượng, cụ 
thể như sau (gửi kèm):

- Dr Therapy – Melasma Best for spa Night Cream, net: 30g, MFG. 
Date: 20220516, EXP. Date: 20250516 

- Dr Therapy – Melasma - Best for spa Day Cream, net: 30g, MFG. 
Date: 20220516, EXP. Date: 20250516

- Dr Therapy - Melasma – Cream Perfe For spa 30g, MFG. Date: 
20210105, EXP. Date: 20240104

(Các sản phẩm trên không có nhãn phụ tiếng Việt và không có thông tin 
cơ sở chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường theo quy định).

Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, Sở Y tế Hải Dương yêu cầu các 
đơn vị thực hiện những nội dung sau:

1. Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã:
- Thông báo nội dung nêu trên tới tất cả các cơ sở kinh doanh, sử dụng mỹ 

phẩm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã quản lý.
- Phối hợp, chủ trì tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ 

phẩm trên địa bàn. Nếu phát hiện có sản phẩm mỹ phẩm nêu trên phải tổ chức 
thu hồi, xử lý và gửi báo cáo theo quy định về Sở Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược 
và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) bằng văn bản. 

2. Các doanh nghiệp, cơ sở  kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trong tỉnh:
- Thông báo, phổ biến ngay nội dung nêu trên tới tất cả các cơ sở kinh 

doanh mỹ phẩm trực thuộc/chịu sự quản lý và cán bộ, nhân viên trong đơn vị.



- Tổ chức rà soát danh mục mỹ phẩm hiện đang kinh doanh, sử dụng tại 
đơn vị, tại các đơn vị trực thuộc, nếu phát hiện có sản phẩm mỹ phẩm nêu trên 
phải tổ chức thu hồi, xử lý theo quy định và gửi ngay báo cáo về Sở Y tế (phòng 
Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân) bằng văn bản. 

3. Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh:
Phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý hành nghề y tế tư nhân, 

các cơ quan Truyền thông đại chúng đưa thông tin, tuyên truyền rộng rãi cho 
nhân dân biết và không kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, mua 
trên mạng như đã nêu trên.

4. Thanh tra Sở chủ trì, phối hợp với phòng Nghiệp vụ Dược và Quản lý 
hành nghề y tế tư nhân và các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra, giám sát các 
cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trong việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
quản lý mỹ phẩm nói chung và việc kinh doanh, sử dụng mỹ phẩm không rõ 
nguồn gốc, mua trên mạng như đã nêu trên. Tham mưu biện pháp xử lý những 
đơn vị vi phạm theo quy định hiện hành và tổng hợp báo cáo kết quả kịp thời về 
Bộ Y tế và Sở Y tế./.
Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục quản lý Dược( để báo cáo)
- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                           
- Thanh tra Sở, các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, NVD & QLHNYTTN (3).                                                                            

 
                          Phạm Hữu Thanh


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-11T07:46:52+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-11T07:48:27+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-11T07:48:30+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh Hải Dương - Phone: 0220.3837 444 - Fax: 0220.3853 601 - Email: haiduong@chinhphu.vn
	2022-07-11T07:48:34+0700
	ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
	Sở y tế<soyte@haiduong.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




