
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                SỞ Y TẾ                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

                                                                                    

              Số :  288 /SYT       Cần Thơ,  ngày  24  tháng  01 năm  2017. 
 V/v đình chỉ lưu hành, thu hồi mỹ phẩm. 

 

Kính gửi: 

- Chi cục Quản lý Thị trường TP. Cần Thơ; 

 - Phòng y tế các quận/huyện; 

 - Các công ty, doanh nghiệp kinh doanh Dược phẩm - Mỹ phẩm; 

 - Hội Dược học; 

 - Báo Cần Thơ; 

 - Đài Phát thanh và Truyền hình TP. Cần Thơ.  

1. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có công văn số 136/QLD-MP ngày 10/01/2017 về 

việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm đối với 06 sản phẩm mỹ phẩm của Công ty 

TNHH Lulanjina: 

STT 
Tên Sản phẩm ghi 

trên phiếu công bố 

Tên san phẩm ghi trên nhãn 

mỹ phẩm 

Số phiếu tiếp nhận 

Phiếu công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Ngày cấp 

1 Lulanjina - Kem 

dưỡng da se khít lỗ 

chân lông 

Lulanjina - Whitening 

Sunblock Day Cream 

000112/13/CBMP-

HCM 

29/10/2012 

2 Lulanjina - Kem làm 

mờ vết nám 

Lulanjina - Kem dưỡng trắng 

- chống nhăn nám tàn nhang 

000113/13/CBMP-

HCM 

29/10/2012 

3 Lulanjina - Sữa rửa 

mặt 

Lulanjina - Skin Care 000964/13/CBMP-

HCM 

13/05/2013 

4 Lulanjina - Kem 

dưỡng da, chống nắng 

toàn thân 

Lulanjina - Kem dưỡng trắng 

da siêu mịn UVA/UVB - SPF 

50 

000850/13/CBMP-

HCM 

20/05/2013 

5 Yutin - Kem dưỡng 

trắng da 

Yutin - Kem trắng da cao cấp 

7 tác dụng 

001689/13/CBMP-

HCM 

12/07/2013 

6 Yutin - Kem dưỡng 

trắng da toàn thân 

Yutin - Kem dưỡng trắng da 

siêu mịn UVA/UVB - SPF 50 

002327/13/CBMP-

HCM 

01/10/2013 

- Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

+ Tên Công ty: Công ty TNHH Lulanjina; 



+ Địa chỉ: Số 8/15D đường số 2, phường Bình Hưng Hòa A, quận Bình Tân, TP. 

Hồ Chí Minh. 

- Lý do thu hồi: Mỹ phẩm sản xuất và lưu thông có tên sản phẩm, công thức sản 

phẩm và tính năng sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố. 

 

2. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có công văn số 148/QLD-MP ngày 10/01/2017 về 

việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm trên toàn quốc đối với 03 sản phẩm mỹ 

phẩm của Công ty TNHH liên doanh Pan Việt Nam: 

STT Tên Sản phẩm 
Số phiếu tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1 Elisees  UV whitening hydrating 106977/15/CBMP-QLD 14/02/2015 

2 Elisees  UV whitening nourishing 

night cream 

106974/15/CBMP-QLD 14/02/2015 

3 Pan FCM 106972/15/CBMP-QLD 14/02/2015 

- Công ty nhập khẩu và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

+ Tên Công ty: Công ty TNHH liên doanh Pan Việt Nam; 

+ Địa chỉ: Số 222-224 Trần Hưng Đạo, P. Nguyễn Cư Trinh, Q. 1, TP. Hồ Chí 

Minh 

- Lí do đình chỉ lưu hành và thu hồi: Mỹ phẩm nhập khẩu và lưu thông có thành 

phần công thức sản phẩm ghi trên nhãn không đúng như hồ sơ đã công bố. 

 

3. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có công văn số 203/QLD-MP ngày 12/01/2017 về 

việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm trên toàn quốc đối với 10 sản phẩm mỹ 

phẩm của Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Kim Quan: 

STT Tên Sản phẩm 
Số phiếu tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1 Tinh chất bồ kết dưỡng tóc 43/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

2 Tinh chất dầu dừa dưỡng da, dưỡng tóc 44/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

3 Tinh chất dưa leo trắng da, giảm mụn 45/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

4 Tinh chất hà thủ ô giúp đen tóc 46/15/CBMP-HGi 15/05/2015 



5 Tinh chất hà thủ ô giúp mọc tóc 47/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

6 
Tinh dầu hoa bưởi giảm rụng tóc, giúp mọc 

tóc 
48/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

7 Tinh dầu hoa bưởi dưỡng da 49/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

8 Tinh chất nghệ dưỡng da 50/15/CBMP-HGi 15/05/2015 

9 Cám gạo 88/15/CBMP-HGi 02/12/2015 

10 Bột nghệ vàng 89/15/CBMP-HGi 02/12/2015 

- Công ty sản xuất và chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

+ Tên công ty: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Kim Quan; 

+ Địa chỉ kinh doanh: Đường Nguyễn Chí Thanh, ấp 3, thị trấn Nàng Mau, tỉnh 

Hậu Giang. 

+ Địa chỉ sản xuất: ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

- Lý do thu hồi: Cơ sở không đáp ứng các điều kiện về sản xuất mỹ phẩm, không 

thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" 

(CGMP-ASEAN). 

 

4. Cục Quản lý dược - Bộ Y tế có công văn số 226/QLD-MP ngày 12/01/2017 về 

việc đình chỉ lưu hành và thu hồi mỹ phẩm. 

Đình chỉ lưu hành và thu hồi sản phẩm trên toàn quốc đối với 09 sản phẩm mỹ 

phẩm của Công ty cổ phần thương mại truyền thông Thời Gian: 

STT Tên Sản phẩm 
Số phiếu tiếp nhận Phiếu 

công bố sản phẩm mỹ phẩm 
Ngày cấp 

1 Bột cám gạo trắng da chống lão hóa 78/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

2 Bột nghệ vàng giảm mụn tàn nhang 79/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

3 Bột ngâm chân hoa cúc giảm nứt da chân 80/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

4 
Bột yến mạch vỏ chanh chống lão hóa giảm 

mụn 
81/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

5 Café muối biển giảm mụn làm mờ vết thâm 82/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

6 Tinh dầu dừa dưỡng ẩm da dưỡng mi 83/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

7 Tinh dầu hoa bưởi giảm rụng tóc, giúp mọc tóc 84/16/CBMP-HGi 29/04/2016 



8 
Trà xanh muối biển chống lão hóa giảm nếp 

nhăn 
85/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

9 Son dưỡng môi olive giảm khô và thâm môi 86/16/CBMP-HGi 29/04/2016 

- Doanh nghiệp sản xuất: 

+ Tên doanh nghiệp: Doanh nghiệp tư nhân sản xuất thương mại Kim Quan; 

+ Địa chỉ kinh doanh: Đường Nguyễn Chí Thanh, ấp 3, thị trấn Nàng Mau, tỉnh 

Hậu Giang. 

+ Địa chỉ sản xuất: ấp Tân Long, xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, tỉnh Hậu Giang. 

- Công ty chiệu trách nhiệm đưa sản phẩm ra thị trường: 

+ Tên công ty: Công ty cổ phần thương mại truyền thông Thời Gian; 

+ Địa chỉ kinh doanh: Tháp R1, lầu 10, tòa nhà The Everich, 968 đường 3/2, 

phường 1, quận 11, TP. Hồ Chí Minh. 

- Lý do thu hồi: Cơ sở không đáp ứng các điều kiện về sản xuất mỹ phẩm, không 

thực hiện các nguyên tắc, tiêu chuẩn cơ bản về "Thực hành tốt sản xuất mỹ phẩm" 

(CGMP-ASEAN). 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị biết để tiến hành cung cấp thông tin, giám sát, 

kiểm tra các cơ sở trong phạm vi quản lý của mình: ngừng kinh doanh, sử dụng và tiến 

hành thu hồi sản phẩm mỹ phẩm nêu trên./. 

Nơi nhận:                       KT.GIÁM ĐỐC     

- Như trên;                                                                                            PHÓ GIÁM ĐỐC 

- Thanh tra SYT; 

- TTKN T, MP, TP; 

- TT TTGDSK (Website SYT); 

- Lưu NVD,HC. 

 

                                                                                     Nguyễn Phước Tồn 
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