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UBND TỈNH AN GIANG CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /SYT-NVD An Giang, ngày 11 tháng 05 năm 2022 

V/v tăng cường quản lý đối 

với sản phẩm chứa Methanol 

được mua, bán tại các cơ sở 

kinh doanh dược 

 

            

Kính gửi: 

- Trưởng phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố; 

- Các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn 

ngoài da, sát khuẩn tay trên địa bàn tỉnh. 

 

Thực hiện Công văn số 2377/BYT-QLD ngày 10/05/2022 của Bộ Y tế về 

việc tăng cường quản lý đối với sản phẩm chứa Methanol được mua, bán tại các 

cơ sở kinh doanh dược. 

Sở Y tế yêu cầu các Phòng Y tế và các cơ sở kinh doanh dược thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Đối với Phòng Y tế các huyện, thị xã, thành phố: 

- Tăng cường tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng các sản phẩm 

sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay, phân biệt Methanol và sản phẩm ngoài da, sát 

khuẩn tay; 

- Yêu cầu các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc sản phẩm sát khuẩn ngoài da, 

sát khuẩn tay dùng trong y tế thực hiện kiểm tra đầy đủ thông tin về thành phần, 

nhãn mác trước khi mua, bán sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay. 

Hướng dẫn cụ thể, đầy đủ cho người mua, bệnh nhân về các lưu ý, đọc kỹ hướng 

dẫn trước khi sử dụng sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay; 

- Tăng cường kiểm tra đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh sản phẩm 

sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế trên địa bàn, đặc biệt là các cơ 

sở bán lẻ thuốc, bảo đảm việc cơ sở bán lẻ thuốc không được phép kinh doanh, 

bày bán các sản phẩm có chứa Methanol. 

2. Đối với các cơ sở kinh doanh thuốc hoặc 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 

với sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay; không kinh doanh các sản phẩm 
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sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế khi phát hiện thành phần sản 

phẩm có chứa Methanol; 

- Các cơ sở có phạm vi kinh doanh hóa chất và được cấp giấy chứng 

nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất phải tuân thủ đầy đủ các quy định về 

nhập khẩu, sản xuất, kinh doanh, phân loại, ghi nhãn, lập hồ sơ khi kinh doanh 

Methanol, hỗn hợp có chứa Methanol. Hướng dẫn đầy đủ cho người mua về 

mục đích sử dụng của Methanol khi có kinh doanh hóa chất này. 

Thanh tra sở sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn tổ chức 

kiểm tra, xử phạt các cơ sở kinh doanh có mua, bán Methanol mà giấy đăng ký 

kinh doanh không có phạm vi kinh doanh hóa chất và không được cấp giấy 

chứng nhận đủ điều kiện hóa chất hoặc có các giấy phép nhưng không tuân thủ 

quy định pháp luật về quản lý hóa chất và các quy định khác có liên quan. 

Trân trọng kính chào./. 

 
Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc SYT (để biết); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Cổng TTĐT SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

 

 

 

 

 

 

Trần Quang Hiền 
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