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Thực hiện công văn số 15344/QLD-MP ngày 28 tháng 09 năm 2020 của 

Cục Quản lý Dược về việc báo cáo đánh giá công tác quản lý mỹ phẩm tại địa 

phương, Sở Y tế Lai Châu xin báo cáo tình hình quản lý mỹ phẩm trên địa bàn 

tỉnh từ năm 2015 đến nay như sau: 

I. Thực trạng công tác quản lý nhà nước về mỹ phẩm 

A. Thực trạng chung về công tác quản lý mỹ phẩm trên địa bàn 

1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật liên quan trong lĩnh vực mỹ 

phẩm 

Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật lĩnh vực Mỹ phẩm ngày càng hoàn 

thiện, tạo hành lang pháp lý thuận lợi cho các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm và phù 

hợp với công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương, bao gồm: Nghị định 

93/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 quy định về điều kiện sản xuất mỹ phẩm, 

Thông tư 06/2011/TT-BYT ngày 25/01/2011 của Bộ Y tế quy định về quản lý 

mỹ phẩm, Thông tư 09/2015/TT-BYT ngày 25/5/2015 quy định về xác nhận nội 

dung quảng cáo đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ đặc biệt thuộc lĩnh vực 

quản lý của Bộ Y tế. 

Căn cứ hệ thống văn bản quy phạm pháp luật nêu trên, Sở Y tế triển khai 

các thủ tục hành chính đầy đủ và thực hiện đúng quy định. Tuy nhiên, trong 05 

năm gần đây Sở Y tế chưa giải quyết thủ tục hành chính nào thuộc lĩnh vực quản 

lý mỹ phẩm (Hoạt động tiếp nhận và giải quyết hồ sơ công bố mỹ phẩm; cấp, 

cấp lại giấy xác nhận nội dung quảng cáo mỹ phẩm; cấp, cấp lại và điều chỉnh 

giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm theo đúng các thủ tục hành 

chính, đúng thời gian và đúng quy định của pháp luật). Vì không có cơ sở nào 

đăng ký sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

2. Về nguồn lực cho công tác quản lý mỹ phẩm 

2.1. Nhân lực 

Phòng Nghiệp vụ Dược- Sở Y tế được giao nhiệm vụ quản lý mỹ phẩm 

trên địa bàn tỉnh; Tham mưu thực hiện các thủ tục hành chính trong lĩnh vực: 

sản xuất, công bố, quảng cáo, hội thảo giới thiệu sản phẩm mỹ phẩm. 
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Phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra Sở, Trung tâm kiểm nghiệm Thuốc -  

Mỹ phẩm - Thực phẩm, Phòng y tế huyện/TP, Quản lý thị trường thực hiện 

nhiệm vụ quản lý theo nhiệm vụ được phân công và phối hợp trong công tác 

thanh kiểm tra, hậu kiểm lĩnh vực mỹ phẩm trên địa bàn. 

2.2. Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý mỹ phẩm 

tại địa bàn: 

a) Việc triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục hành chính 

thuộc lĩnh vực quản lý dược và mỹ phẩm tại Sở Y tế: Hiện tại Sở Y tế Lai Châu 

đang giải quyết các thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý dược và mỹ phẩm. 

ở mức độ 3 và mức độ 4. Đường link: https://dichvucong.laichau.gov.vn/ 

b) Ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác lưu trữ, tra cứu, thống kê, 

báo cáo số liệu liên quan đến quản lý mỹ phẩm tại Sở Y tế: Sở Y tế chưa có 

phần mềm quản lý mỹ phẩm. Tuy nhiên các chuyên viên phòng Nghiệp vụ dược 

lưu trữ các file excel liệt kê các mỹ phẩm được cấp số công bố tại Sở Y tế, mỹ 

phẩm bị thu hồi, mỹ phẩm được cấp giấy xác nhận quảng cáo, các công ty sản 

xuất được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm. Nhờ đó việc tra 

cứu, báo cáo trong lĩnh vực mỹ phẩm thuận tiện, nhanh chóng. 

3. Sự phối hợp giữa các Ban, Ngành tại địa phương 

Phòng Nghiệp vụ Dược, Sở Y tế gửi các công văn thông báo đình chỉ lưu 

hành và thu hồi mỹ phẩm của Cục quản lý Dược- Bộ Y tế đến: Chi cục quản lý 

thị trường tỉnh, Thanh tra Sở, Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực 

phẩm tỉnh và các phòng y tế huyện/thành phố. 

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm & thực phẩm tỉnh là cơ quan lấy 

mẫu và kiểm nghiệm các sản phẩm mỹ phẩm tại các cơ sở bán lẻ, cơ sở bán 

buôn mỹ phẩm; báo cáo Sở Y tế có biện pháp xử lý đối với những mỹ phẩm có 

kết quả kiểm nghiệm không đạt tiêu chuẩn chất lượng. Đến nay, Sở Y tế chưa 

nhận được các thông phản hồi và báo cáo về các trường hợp kinh doanh mỹ 

phẩm vi phạm chất lượng, mẫu kiểm nghiệm không đạt chất lượng của Chi cục 

quản lý thị trường tỉnh, phòng y tế và trung tâm kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, 

thực phẩm tỉnh. 

Phòng Nghiệp vụ Dược phối hợp với Thanh tra Sở kiểm tra việc kinh 

doanh, sản xuất mỹ phẩm của các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm, cơ sở bán lẻ 

thuốc, cơ sở sản xuất mỹ phẩm trong các đợt kiểm tra định kỳ và đột xuất hàng 

năm. 

4. Về định hướng phát triển cho doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trên 

địa bàn 

Đáp ứng nhu cầu sử dụng mỹ phẩm ở Việt Nam có xu hướng gia tăng 

mạnh. Các doanh nghiệp sản xuất mỹ phẩm trong tỉnh tiếp tục đẩy mạnh lĩnh 

vực gia công sản xuất mỹ phẩm. Góp phần thúc đẩy tăng trưởng sản xuất mỹ 

phẩm trong nước để sản phẩm mỹ phẩm nội địa thay thế dần mỹ phẩm nhập 

ngoại và tăng sản phẩm mỹ phẩm xuất khẩu. 
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B. Kết quả thực hiện công tác quản lý mỹ phẩm trên địa bàn 

1. Về cơ sở sản xuất mỹ phẩm: 

- Số lượng cơ sở sản xuất trên địa bàn đã được Sở Y tế cấp Giấy chứng 

nhận đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm: Không cơ sở 

- Danh sách các cơ sở sản xuất trên địa bàn đủ điều kiện sản xuất mỹ 

phẩm: Không có cơ sở sản xuất mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. 

STT Tên cơ sở sản xuất 
Địa chỉ cơ sở 

sản xuất 

Cơ sở sản 

xuất đã được 

cấp Giấy 

chứng nhận 

đủ điều kiện 

sản xuất mỹ 

phẩm 

Cơ sở sản 

xuất chưa 

được cấp 

Giấy chứng 

nhận CGMP- 

ASEAN 

Ghi chú 

1 ....     

      

      

 

2. Về công bố mỹ phẩm: 

Năm 

Số lượng sản 

phẩm mỹ phẩm 

đã được Sở Y tế 

cấp số tiếp nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm 

Số lượng nhận 

Phiếu công bố 

sản phẩm mỹ 

phẩm còn hiệu 

lực 

Số lượng sản 

phẩm mỹ phẩm 

đã bị thu hồi số 

tiếp nhận Phiếu 

công bố sản 

phẩm mỹ phẩm 

Ghi chú 

2015 Không Không Không  

2016 Không Không Không  

2017 Không Không Không  

2018 Không Không Không  

2019 Không Không Không  

2020 Không Không Không  

 

3. Về quảng cáo mỹ phẩm: 

- Số lượt sản phẩm mỹ phẩm đã được Sở Y tế cấp giấy xác nhận nội dung 

quảng cáo: Không lượt 

- Các hình thức quảng cáo thường gặp bao gồm tổ chức hội thảo, sự kiện 

giới thiệu mỹ phẩm; quảng cáo mỹ phẩm trên tờ rơi, pano, áp phích, báo in, 

quảng cáo trên các trang thông tin điện tử. 

4. Nội dung khác (nếu có) 
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C. Kết quả thực hiện công tác đảm bảo an toàn, chất lượng mỹ phẩm 

và kiểm tra hậu mại mỹ phẩm trên địa bàn 

1. Về công tác đảm bảo an toàn, chất lượng mỹ phẩm 

a) Trên địa bàn tỉnh Lai Châu có Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ 

phẩm, thực phẩm trực thuộc Sở y tế, có chức năng kiểm nghiệm chất lượng mỹ 

phẩm  

b) Số nhân lực làm công tác kiểm nghiệm mỹ phẩm: 05 cán bộ. 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm có phòng kiểm 

nghiệm mỹ phẩm gồm 05 cán bộ trực tiếp làm kiểm nghiệm mỹ phẩm, đồng thời 

kiêm nhiệm công tác kiểm tra chất lượng thuốc, thực phẩm. 

c) Việc lấy mẫu mỹ phẩm để kiểm tra chất lượng: 

Năm 
Số lượng 

mẫu lấy 

hàngnăm 

Kết quả kiểm nghiệm 

Đạt Không đạt 

   

Chỉ tiêu 

kim loại 

nặng 

 

Chỉ tiêu vi 

sinh vật 

 

Chứa chất 

không đươc 

phép sử dụng 

trong mỹ 

phẩm 

 

Chất bị vượt 

quá giới hạn 

nồng độ, hàm 

lượng theo quy 

định 

Lý do 

khác 

2015 10 X - - - - - 

2016 15 X - - - - - 

2017 21 X - - - - - 

2018 21 X - - - - - 

2019 21 X - - - - - 

2020 21 X - - - - - 

 

d) Khó khăn trong công tác kiểm nghiệm chất lượng mỹ phẩm: 

- Về phương pháp kiểm nghiệm: Phương pháp kiểm nghiệm mỹ phẩm 

chưa cụ thể, chưa thống nhất. Bên cạnh đó, nhiều sản phẩm chưa có tài liệu kỹ 

thuật để đánh giá chất lượng. 

- Về chất chuẩn: Giá nhiều chất chuẩn đắt trong khi kinh phí hạn hẹp nên 

danh mục chất chuẩn mỹ phẩm của Trung tâm còn hạn chế. 

- Về kinh phí lấy mẫu: Việc mua mẫu mỹ phẩm để kiểm nghiệm khá tốn 

kém, trong khi nguồn kinh phí của đơn vị không nhiều nên đến nay đơn vị mới 

chỉ kiểm nghiệm được số lượng rất ít các loại mỹ phẩm. 

- Lý do khác:  
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Không có quy định cụ thể về lấy mẫu mỹ phẩm đối với Trung tâm Kiểm 

nghiệm tuyến tỉnh nên đơn vị chỉ lấy mẫu mỹ phẩm tại các cơ sở bán buôn, bán 

lẻ mỹ phẩm. 

Trang thiết bị, máy móc dùng để kiểm nghiệm còn thiếu, sản phẩm mới 

chỉ kiểm nghiệm được về thể chất, độ pH của sản phẩm nên chưa thể kết luận 

đẩy đủ các tiêu chí. Trong các chỉ tiêu về kim loại nặng, trung tâm có máy đo 

quang phổ hấp thụ nguyên tử (AAS) nhưng chưa kiểm nghiệm asen, chì và thủy 

ngân do thiếu lò Graphit. 

Trung tâm kiểm nghiệm chưa đạt tiêu chuẩn ISO/IEC về lĩnh vực mỹ 

phẩm và thực hành tốt phòng kiểm nghiệm (GLP). 

Năng lực chuyên môn nghiệp vụ của đội ngũ kiểm nghiệm viên về các 

phương pháp kiểm nghiệm mỹ phẩm còn nhiều hạn chế. 

2. Về công tác kiểm tra hậu mại mỹ phẩm 

a) Số đợt thanh, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh mỹ phẩm trên 

địa bàn hàng năm: Từ năm 2015 đến nay Sở Y tế đã tiến hành 04 cuộc thanh tra, 

kiểm tra các cơ sở kinh doanh dược, mỹ phẩm trong đó: 

- Năm 2015, Sở Y tế thanh, kiểm tra các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

Thành phần đoàn kiểm tra gồm: Thanh tra Sở, phòng Nghiệp vụ Dược Sở Y tế, 

Trung tâm Kiểm nghiệm thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm phẩm. Kết quả đã kiểm tra 

được 27 cửa hàng kinh doanh mỹ phẩm. 

- Năm 2016, Sở Y tế gồm phòng Nghiệp vụ Dược và Thanh tra Sở kiểm 

tra 02 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

- Năm 2017, Sở Y tế gồm phòng Nghiệp vụ Dược và Thanh tra Sở kiểm 

tra 02 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

- Năm 2019, Sở Y tế gồm phòng Nghiệp vụ Dược và Thanh tra Sở kiểm 

tra 02 cơ sở kinh doanh mỹ phẩm. 

- Các cuộc thanh kiểm tra còn lại được tiến hành kiểm tra lồng ghép trong 

các đợt thanh kiểm tra về dược và mỹ phẩm hàng năm ở địa phương. 

b) Các trường hợp vi phạm quy định hiện hành về quản lý mỹ phẩm trên 

địa bàn được phát hiện và hình thức xử lý: 

- Về công bố mỹ phẩm: Không có 

- Về sản xuất mỹ phẩm: Không có 

- Về kinh doanh mỹ phẩm: Không có 

- Về quảng cáo mỹ phẩm: Không có 

c) Nhận xét, đánh giá kết quả đạt được sau những đợt thanh, kiểm tra. 

Qua các đợt kiểm tra từ năm 2015 đến nay các hình thức xử lý chủ yếu là nhắc 

nhở các trường hợp vi phạm về kinh doanh mỹ phẩm trên địa bàn tỉnh. Các cơ 

sở bán lẻ thuốc, các cở sở bán buôn thuốc, các cơ sở kinh doanh mỹ phẩm thực 
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hiện tương đối tốt các quy định của nhà nước về quản lý mỹ phẩm,chưa phát 

hiện mỹ phẩm giả, mỹ phẩm kém chất lượng, mỹ phẩm bị đình chỉ lưu hành và 

thu hồi theo công văn của Cục quản lý Dược. 

D. Khó khăn, vướng mắc và nguyên nhân 

1. Về hệ thống văn bản quy phạm pháp luật 

Theo quy định về ghi nhãn mỹ phẩm, các công ty đưa sản phẩm mỹ phẩm 

ra thị trường không bắt buộc phải ghi số công bố mỹ phẩm trên nhãn nên rất khó 

khăn cho các cơ quan chức năng và người tiêu dùng nhận biết được những mỹ 

phẩm chưa được công bố theo quy định của pháp luật. 

Tại điều 46, Thông tư 06/2011/TT-BYT quy định thu hồi số tiếp nhận 

Phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm, không có trường hợp nào thu hồi mỹ phẩm 

do công ty sản xuất mỹ phẩm dừng sản xuất mặt hàng đó hoặc công ty sản xuất 

chấm dứt hoạt động, điều này gây khó khăn trong quá trình thu hồi các sản phẩm 

mỹ phẩm đã được công bố trên địa bàn tỉnh  

Lĩnh vực bán buôn, bán lẻ mỹ phẩm là những ngành nghề kinh doanh 

không có điều kiện nên khó quản lý chặt chẽ. 

2. Về nguồn lực cho công tác quản lý mỹ phẩm 

Nguồn nhân lực cho công tác quản lý mỹ phẩm ở tất cả các cơ quan từ Sở 

Y tế (phòng Nghiệp vụ Dược, Thanh tra Sở) đến trung tâm kiểm nghiệm thuốc, 

mỹ phẩm, thực phẩm còn thiếu, chưa có cán bộ chuyên trách. 

Hệ thống kiểm tra chất lượng: phương tiện lạc hậu, vận hành theo cơ chế 

cũ đến nay không đáp ứng được yêu cầu tình hình mới, trung tâm kiểm nghiệm 

chưa đạt tiêu chuẩn thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc GLP và tiêu chuẩn 

ISO. 

Việc xử lý vi phạm về chất lượng mỹ phẩm còn khó khăn do công tác 

giám định còn hạn chế. 

3. Sự phân công, phối hợp giữa các Ban, Ngành tại địa phương 

Chưa có văn bản phân công cụ thể trách nhiệm của các cơ quan trong 

công tác quản lý mỹ phẩm tại địa phương. 

II. Kiến nghị, đề xuất: 

1. Kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung nội dung trong các văn bản quy 

phạm pháp luật về quản lý mỹ phẩm: 

- Xây dựng các checklist, hướng dẫn cụ thể trong lĩnh vực sản xuất mỹ 

phẩm. 

- Quy định bổ sung các trường hợp thu hồi mỹ phẩm do công ty sản xuất 

mỹ phẩm dừng sản xuất mặt hàng đó hoặc công ty sản xuất chấm dứt hoạt động. 

2.Các kiến nghị khác: 
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- Tăng cường công tác tuyên truyền để các đơn vị sản xuất, kinh doanh 

biết và thực hiện đúng trách nhiệm của đơn vị trong việc đảm bảo chất lượng 

sản phẩm, để người tiêu dùng biết lựa chọn những sản phẩm đạt chất lượng cao. 

- Cần tăng cường phối hợp giữa các cơ quan hữu quan trong công tác 

quản lý mỹ phẩm. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi;  

- Cổng thông tin điện tử SYT;  

- Lưu VT, NVD. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐÔC 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thế Phong 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2021-02-22T14:00:44+0700


		2021-02-22T14:35:43+0700


		2021-02-22T14:35:27+0700


		2021-02-22T14:35:27+0700


		2021-02-22T14:36:28+0700




