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V/v rà soát việc sử dụng của một số chất
trong sản phẩm mỹ phẩm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 18 tháng 03 năm 2021

Kính gửi:
- Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
- Các cơ sở sản xuất mỹ phẩm
Thực hiện chức năng nhiệm vụ theo quy định tại Hiệp định mỹ phẩm ASEAN,
Hội đồng khoa học mỹ phẩm ASEAN (ACSB) đang triển khai rà soát, đánh giá, xác
định tính phù hợp của các chất được sử dụng trong sản phẩm mỹ phẩm. Qua rà soát,
tham khảo các tài liệu khoa học và các quy định của một số cơ quan quản lý mỹ phẩm
các nước, Hội đồng đã dự thảo Danh mục các chất (257 chất) được xem xét (sau đây
viết tắt là Danh mục 257 – đính kèm công văn này) để trình Hội đồng mỹ phẩm
ASEAN (ACC) ra quyết định về việc tiếp tục sử dụng/không sử dụng và lộ trình sử
dụng/hạn chế sử dụng trong mỹ phẩm đối với từng chất có tên trong Danh mục.
Theo yêu cầu của Hội đồng khoa học mỹ phẩm ASEAN và để có đầy đủ căn
cứ xem xét, đưa ra ý kiến của Việt Nam đối với đề xuất của Hội đồng, Cục Quản lý
Dược có ý kiến như sau:
1. Yêu cầu các cơ sở sản xuất mỹ phẩm rà soát tình hình sản xuất mỹ phẩm tại
cơ sở, đối chiếu Danh mục 257, lập báo cáo với nội dung sau:
- Danh mục các chất có trong Danh mục 257 được sử dụng trong sản xuất mỹ
phẩm tại cơ sở và khối lượng/thể tích của từng chất được sử dụng trong sản xuất mỹ
phẩm trong năm 2020.
- 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 Cục Quản lý Dược và Sở Y tế trước ngày 31/3/2021.
2. Đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Thông báo và giám sát các cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn quản lý thực
hiện việc báo cáo theo yêu cầu tại khoản 1 Công văn này.
- Rà soát danh mục sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế cấp số tiếp nhận Phiếu
công bố, gửi báo cáo (danh mục các chất; tên sản phẩm và số phiếu tiếp nhận đã cấp)
về Cục Quản lý Dược trước ngày 31/3/2021.
Cục Quản lý Dược thông báo để Sở Y tế và các cơ sở biết và thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Cục trưởng Vũ Tuấn Cường (để b/c);
- Website Cục QLD;
- Lưu: VT,MP.
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Tên doanh nghiệp
BÁO CÁO KẾT QUẢ RÀ SOÁT CÁC CHẤT SỬ DỤNG TRONG MỸ PHẨM
Căn cứ Danh mục 257 được gửi kèm công văn của Cục Quản lý Dược, công ty đã rà soát
và báo cáo kết quả rà soát như sau:
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