
UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ Y TẾ

Số:         /SYT- NVD
V/v mỹ phẩm không rõ nguồn gốc 
xuất xứ, chưa được phép lưu hành

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

          Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2022

 
       Kính gửi: 

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

Thực hiện theo chỉ đạo của Cục Quản lý Dược- Bộ Y tế tại Công văn số 
7256/QLD-MP ngày 28/7/2022 (gửi kèm). Để đảm bảo an toàn cho người sử 
dụng, đảm bảo chất lượng các sản phẩm mỹ phẩm lưu hành trên thị trường, Sở 
Y tế Hải Dương đề nghị các đơn vị:

- Tiếp tục triển khai, thực hiện theo nội dung Công văn số 1455/SYT-
NVD ngày 08/7/2022 của Sở Y tế về việc cảnh báo mỹ phẩm có hàm lượng thủy 
ngân cao bất thường (gửi kèm);

- Tăng cường cập nhật, tiếp cận thông tin, báo cáo của các cơ sở sản 
xuất, kinh doanh, của người sử dụng và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức 
năng trong việc kiểm tra, truy tìm nguồn gốc, xuất xứ của 03 sản phẩm Mỹ 
phẩm vi phạm nêu trên.

Sở Y tế đề nghị các đơn vị nghiêm túc triển khai, thực hiện./.

Nơi nhận:     KT. GIÁM ĐỐC
- Như kính gửi;                                                                                                 PHÓ GIÁM ĐỐC
- Cục QLD (để báo cáo)                                                                           
- Lãnh đạo Sở Y tế;                                                           
- Thanh tra Sở, các phòng chức năng Sở;
- Lưu: VT, NVD & QLHNYTTN (3).                                                                            

 
                               Phạm Hữu Thanh
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