
            
Kính gửi:  Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố 

 

Thực hiện chỉ đạo tại Công văn số 704/UBND-VP ngày 30/01/2023 của UBND 

tỉnh về việc tăng cường thanh tra, kiểm tra về sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn; Sở Y tế yêu cầu các đơn vị thực hiện một số nội 

dung sau: 

 1. Thanh tra Sở: 

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra, việc sản xuất, kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế trên địa bàn tỉnh,  

tập trung vào các điểm kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật; đặc biệt rà soát, kiểm tra, xử 

lý nghiêm đối với các trường hợp chế phẩm thay đổi tên thương mại, nội dung nhãn so 

với giấy chứng nhận đăng ký lưu hành được cấp và nhãn đã được phê duyệt gây nhầm 

lẫn với thuốc bảo vệ thực vật, thay đổi hướng dẫn sử dụng để bán cho người sử dụng 

trong nông nghiệp, hàm lượng hoạt chất không đúng với giấy chứng nhận đăng ký lưu 

hành được cấp… 

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

 Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về việc sản xuất, 

kinh doanh, sử dụng hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế trên địa bàn phạm vi quản lý; tăng cường công tác kiểm tra và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật. 

 3. Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh: 

Thực hiện công tác phổ biến pháp luật, truyền thông cho người dân biết và lựa 

chọn và sử dụng các chế phẩm hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng 

trong lĩnh vực gia dụng và y tế phù hợp, tránh nhầm lẫn với thuốc bảo vệ thực vật. 

 Sở Y tế đề nghị các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện/. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Giám đốc SYT; 

- TTKSBT (thực hiện); 

- Phòng KH-TC, NV SYT; 

- Website SYT ; 

- Lưu: VP, TTra. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phạm Minh An 

UBND TỈNH BÀ RỊA-VŨNG TÀU 

SỞ Y TẾ  

Số:               /SYT-Ttra 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày     tháng     năm 2023 

V/v tăng cường thanh tra, kiểm tra 

về sản xuất, kinh doanh, sử dụng 

hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn 
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