
UBND TỈNH HÀ TĨNH  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 1535/SYT- NVD                      13 tháng  5    ăm 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:  

   - UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

   - Các công ty/ chi nhánh dược; 

   - Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

   - Thanh tra Sở. 

  

Methanol là hóa chất dùng với mục đích là chất đốt, rửa dụng cụ, làm 

dung môi hóa chất xét nghiệm, không phải là thuốc, nguyên liệu làm thuốc và 

không được sử dụng cho mục đích sát khuẩn trong y tế. Hiện nay, một số cơ sở 

bán lẻ thuốc có bày bán các sản phẩm có chứa hóa chất Methanol gây nhầm lẫn 

với cồn sát trùng hoặc hướng dẫn sử dụng như sản phẩm sát khuẩn ngoài da, sát 

khuẩn tay dùng trong y tế gây nguy hiểm cho tính mạng, sức khỏe của người 

dùng và không có hiệu quả sát khuẩn như mong muốn. 

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 trong y tế cao, Sở Y tế đề nghị các đơn vị triển khai một số nội dung sau: 

1. Các công ty/ chi nhánh dược:  

- 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 

sát khuẩn ngoài da, sát khuẩn tay dùng trong y tế khi phát hiện thành phần sản 

phẩm có chứa Methanol; 

- Đôn đốc các quầy thuốc trực thuộc đơn vị 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; không được phép kinh doanh, bày bán các sản phẩm có chứa 

Methanol; hướng dẫn cụ thể, đầy đủ 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.  

2.  UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các cở sở bán lẻ thuốc trên địa bàn 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; không được phép kinh doanh, bày bán các sản phẩm có chứa 

Methanol; hướng dẫn cụ thể, đầy đủ 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. Kiểm 
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tra, giám sát các cơ sở thực hiện nội dung này; xử lý các cơ sở vi phạm theo quy 

định hiện hành. 

3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh:  

Tuyên truyền cho người dân về việc sử dụng các sản phẩm ngoài da, sát 

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

4. Thanh tra Sở phối hợp với các phòng, ban thuộc Sở và 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 kinh doanh 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 .  

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở (để b/c); 

- Trung tâm KN thuốc, Mỹ phẩm, Thực phẩm; 

- Website SYT; 

- Lưu: VT, NVD. 

Gửi văn bản giấy và điện tử. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Đường Công Lự 
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