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Số:            /SYT-NVYD Điện Biên, ngày          tháng 5 năm 2022 
Vv tăng cường quản lý đối với  

sản phẩm chứa Methanol được mua, 

bán tại các cơ sở kinh doanh dược. 

 

 

Kính gửi:   - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh dược trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2377/BYT-QLD ngày 10/5/2022 của Cục Quản lý 

Dược về việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán 

tại các cơ sở kinh doanh dược. Để đảm bảo an toàn cho người sử dụng, đặc biệt 

trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 nhu cầu sử dụng về sản phẩm sát khuẩn y tế 

cao, Sở Y tế yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

1. Trung tâm kiểm soát bệnh tật 

Tăng cường tuyên truyền cho người dân về sử dụng các sản phẩm sát khuẩn 

ngoài da, sát khuẩn tay, phân biệt Methanol với các sản phẩm ngoài da, sát khuẩn 

tay khác. 

2. Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố 

Tăng cường kiểm tra các hoạt động kinh doanh của các cơ sở kinh doanh 

dược hoặc kinh doanh sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế 

trên địa bàn quản lý, tăng cường kiểm tra các sản phẩm ngoài da, sản phẩm sát 

khuẩn tay trên thị trường đảm bảo các cơ sở kinh doanh dược không được kinh 

doanh bày bán các sản phẩm có chứa Methanol. 

          3. Các cơ sở kinh doanh dược hoặc kinh doanh sản phẩm sát khuẩn 

ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế 

 Kiểm tra nhãn mác sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y 

tế trước khi kinh doanh; phân biệt rõ và tránh nhầm lẫn giữa Methanol và sản 

phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay; không kinh doanh các sản phẩm sát khuẩn 

ngoài da, sát khuẩn tay dung trong y tế khi phát hiện thành phần sản phẩm có chứa 

Methanol. 

4. Sở Y tế giao Thanh tra Sở phối hợp với các phòng chức năng và các 

cơ quan quản lý trên địa bàn như Sở Công Thương, Quản lý thị trường …. tổ chức 

kiểm tra xử lý các cơ sở kinh doanh có mua, bán Methanol mà trong giấy chứng 

nhận kinh doanh không có kinh doanh hoá chất và không được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất hoặc có các giấy phép nhưng không tuân 

thủ quy định pháp luật về quản lý hoá chất và các quy định khác có liên quan. 
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Nhận được văn bản này yêu cầu các đơn vị tổ chức triển khai thực hiện. 

Trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn vướng mắc, đề nghị các đơn vị 

báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y Dược) để phối hợp giải quyết./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thanh tra SYT; 

- Website SYT; 

- Lưu VT, NVYD. 
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