UBND TỈNH BẮC NINH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SỞ Y TẾ

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1016 /SYT-NVD

Bắc Ninh, ngày26 tháng 5 năm 2020

V/v xác minh thông tin về số phiếu
tiếp nhận công bố sản phẩm
mỹ phẩm

Kính gửi:

Sở Y tế tỉnh Khánh Hòa.

Ngày 06/5/2020 Sở Y tế Bắc Ninh nhận được Văn bản số 04/CV-THL
của Chi nhánh Công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh về việc đề nghị thu hồi
số Phiếu tiếp nhận công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với số 84/18/CBMP-BN cấp
ngày 04/07/2018. Phúc đáp Văn bản của công ty, ngày 20/5/2020 Sở Y tế Bắc
Ninh đã ban hành Quyết định số 211/QĐ-SYT thu hồi số phiếu tiếp nhận công
bố sản phẩm mỹ phẩm đối với số phiếu nêu trên.
Ngoài nội dung xin tự nguyện thu hồi số phiếp tiếp nhận công bố sản
phẩm mỹ phẩm, Văn bản của công ty có nêu nội dung sau:
Chi nhánh công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh đã được Sở Y tế Bắc
Ninh tiếp nhận và cấp số phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm đối với sản phẩm:
Bột vệ sinh phụ nữ (Nhãn hiệu: Bộ đôi Hằng Thu), Số phiếu tiếp nhận công bố:
84/18/CBMP-BN do Sở Y tế Bắc Ninh cấp ngày 04/7/2018; do Chi nhánh công
ty TNHH Tân Hà Lan tại Ninh chịu trách nhiệm sản xuất (địa chỉ: Khu công
nghiệp Đông Thọ, xã Đông Thọ, huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh); công ty
TNHH Thương mại quốc tế Beemax Pharma chịu trách nhiệm đưa sản phẩm ra
thị trường (địa chỉ: Số nhà 60, xóm Bắc, xã Song Khê, thành phố Bắc Giang,
tỉnh Bắc Giang; Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Khắc Sỹ). Từ khi xin số
cấp phép đến nay Công ty Beemax Pharma chưa đặt hàng sản xuất và chi nhánh
công ty TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh chưa sản xuất lô sản phẩm mỹ phẩm có
số công bố nêu trên.
Tuy nhiên theo phản ánh, công ty phát hiện trên thị trường có 02 sản
phẩm ghi nhãn là: “Cốt xông ngâm Hằng Thu” và “Kén đặt Hằng Thu”; Sản
phẩm của Công ty TNHH Hằng Thu Pharma. Địa chỉ: Số nhà 68, đường

Lương Văn Can, Vĩnh Hải, Nha Trang; MST: 4201755696; Số công bố sở y
tế: 84/18/CBMP-BN.
(Sở Y tế Bắc Ninh xin gửi kèm công văn và hình ảnh do chi nhánh Công ty
TNHH Tân Hà Lan tại Bắc Ninh cung cấp).
Để phòng ngừa tổ chức, cá nhân lợi dụng, gian lận gây ảnh hưởng đến
quyền lợi của doanh nghiệp và sức khỏe của người dân. Sở Y tế Bắc Ninh kính
đề nghị Sở Y tế Khánh Hòa phối hợp xác minh thông tin về 02 sản phẩm do
công ty TNHH Hằng Thu Pharma đưa ra thị trường có thông tin như trên.
Sở Y tế Bắc Ninh xin trân trọng cảm ơn và mong sớm nhận được văn bản
phúc đáp của Quý Sở!
Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố (phối hợp quản lý trên
địa bàn);
- Ban GĐ Sở;
- Các phòng: Thanh tra, QLHN;
- Lưu VT, NVD.
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