
 

Kính gửi: 
     - Phòng Y tế các huyện/thành phố/thị xã;
     - Các doanh nghiệp, cơ sở  kinh doanh mỹ phẩm.

Căn cứ Công văn số 3526/QLD-MP ngày 06/5/2022 của Cục Quản lý 
Dược về việc mẫu “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml nghi ngờ là mỹ 
phẩm giả (gửi kèm): 

Thông tin về mỹ phẩm đình chỉ lưu hành, thu hồi như sau:

TT Tên mỹ phẩm Thông tin trên nhãn sản phẩm

1 “Dung dịch rửa tay khô Aerius 
chai 500ml”

- Số công bố: 6162/20/CBMP-HN, số lô: 040221, ngày sản 
xuất: 040221, hạn dùng: 040224
- Nhà sản xuất: Công ty TNHH công nghệ sinh học dược mỹ 
phẩm SJK (địa chỉ: Thôn nghĩa Hào, xã Phú Nghĩa, huyện 
Chương Mỹ, thành phố Hà Nội)
- Nhà phân phối: Công ty TNHH dược phẩm y tế Đăng Khôi 
( địa chỉ: số 113, thôn 1, xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, 
thành phố Hà Nội)

Sở Y tế 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 công văn nêu trên tới tất cả các cơ sở kinh doanh, 

sử dụng mỹ phẩm trên địa bàn huyện/thành phố/thị xã quản lý.
- Tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh và sử dụng mỹ phẩm trên địa 

bàn. Nếu phát hiện có sản phẩm “Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” 
nghi ngờ là giả nêu trên phải tổ chức thu hồi, xử lý và gửi ngay 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 công văn 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.

- Rà soát danh mục mỹ phẩm hiện đang kinh doanh, sử dụng tại đơn vị 
(bao gồm cả đơn vị trực thuộc) nếu phát hiện có sản phẩm “Dung dịch rửa tay 
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khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là giả nêu trên phải phối hợp với các đơn vị có 
liên quan để thực hiện việc niêm phong, bảo quản biệt trữ và tổng hợp báo cáo 
ngay tình hình xuât-nhập-tồn-sử dụng lô sản phẩm “Dung dịch rửa tay khô 
Aerius chai 500ml” nghi ngờ là giả theo quy định về Sở Y tế (Gửi kèm theo biên 
bản niêm phong mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất lượng). 

3. Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc - mỹ phẩm - thực phẩm tỉnh:
Tăng cường lấy mẫu kiểm nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên 

địa bàn tỉnh, kịp thời phát hiện những sản phẩm bị đình chỉ lưu hành, không đạt 
tiêu chuẩn chất lượng, mỹ phẩm chưa được cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ 
phẩm và báo cáo Sở Y tế để xử lý kịp thời.

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

đưa thông tin về việc đình chỉ và thu hồi mỹ phẩm không đạt tiêu chuẩn chất 
lượng, mỹ phẩm chưa được cấp phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm trên Cổng 
thông tin điện tử Sở Y tế Hải Dương.

- Phối hợp với các cơ quan truyền thông, thông tin tới các cơ sở buôn bán, 
sử dụng mỹ phẩm và người dân biết để không buôn bán, sử dụng sản phẩm 
“Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là giả nêu trên.

5. Thanh tra Sở y tế tiếp nhận thông tin báo cáo, phản ánh của các cơ sở 
sản xuất, kinh doanh, người sử dụng; phối hợp với các cơ quan chức năng, các 
đơn vị có liên quan kiểm tra, xác minh, truy tìm nguồn gốc xuất xứ lô sản phẩm 
“Dung dịch rửa tay khô Aerius chai 500ml” nghi ngờ là giả nêu trên. Tham mưu 
biện pháp xử lý các tổ chức, cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành./.

Nơi nhận:  
- Như trên;                                                                         
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Các phòng chức năng Sở;
- Trung tâm KN thuốc-MP-TP tỉnh;
- Trung tâm KSBT tỉnh (khoa truyền thông);
- Lưu: VT, NVD (2).    

KT. GIÁM ĐỐC
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Phạm Hữu Thanh
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