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Ninh Thuận, ngày 29 tháng 3 năm 2021

V/v rà soát việc sử dụng các
hoạt chất trong mỹ phẩm

Kính gửi:
- UBND các huyện, thành phố;
- Các công ty, nhà thuốc;
- Các Doanh nghiệp kinh doanh mỹ phẩm.

Thực hiện Công văn số 2367/QLD-MP ngày 18/03/2021 của Cục Quản lý
Dược (Bộ Y tế) về việc rà soát việc sử dụng của một số chất trong sản phẩm mỹ
phẩm.
Sở Y tế yêu cầu các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm như sau:
- Rà soát tình hình kinh doanh mỹ phẩm tại cơ sở, đối chiếu các chất có
trong Danh mục 257 và lập báo cáo gồm tên sản phẩm và số tiếp nhận Phiếu
công bố sản phẩm mỹ phẩm chứa một hoặc nhiều các chất thuộc Danh mục 257;
Báo cáo gửi về Sở Y tế trước ngày 31/3/2021.
Kính đề nghị UBND các huyện, thành phố phổ biến nội dung Công văn này
cho các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn (Hộ cá thể) để biết, thực hiện đúng
quy định.
- Giao Trung tâm Kiểm soát Dược phẩm, Thực phẩm và Thiết bị Y tế tăng
cường công tác hậu kiểm chất lượng mỹ phẩm lưu hành trong địa phương, phát hiện
các thành phần hoạt chất có trong Danh mục 257 sản phẩm mỹ phẩm, báo cáo Sở Y
tế biết, xử lý kịp thời.
Giao Phòng Kế hoạch nghiệp vụ tài chính (Ds Lệ) tổng hợp báo cáo Cục Quản
lý Dược - Bộ Y tế vào ngày 01/4/2021.
(Đính kèm Danh mục 257 của Cục Quản lý Dược)
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