
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 
Số: 108 /SYT-NVY 

V/v góp ý dự thảo Thông tư Ban 

hành Danh mục hoạt chất cấm sử 

dụng và hạn chế phạm vi sử dụng 

trong chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng 

về y tế tại Việt Nam 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày 15  tháng  01  năm 2020 

   

                     

Kính gửi:   

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

- Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

    

 Sở Y tế nhận được Công văn số 42/MT-SKHC ngày 09/01/2020 của Cục 

quản lý môi trường y tế về việc xin ý kiến góp ý dự thảo Thông tư Ban hành 

Danh mục hoạt chất cấm sử dụng và hạn chế phạm vi sử dụng trong chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng về y tế tại Việt Nam; 

Về việc này Sở Y tế có ý kiến sau: 

Giao cho các đơn vị nghiên cứu và góp ý dự thảo Thông tư nêu trên (kèm 

dự thảo Thông tư), báo cáo về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y, địa chỉ email: 

thhanh02@angiang.gov.vn) trước ngày 21/01/2020 để tổng hợp gửi về Cục 

quản lý môi trường. Quá thời gian nêu trên Sở Y tế không nhận được văn bản trả 

lời của các đơn vị xem như đơn vị đã đồng ý với bản dự thảo. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc đơn vị nghiên cứu thực hiện./.  

   

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BGĐ - SYT; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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