
 
 Kính gửi:    

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn trên địa bàn tỉnh; 

- Các cơ sở cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng 

chế phẩm trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

  

 Căn cứ Điều 5, Thông tư số 11/2020/TT-BYT ngày 19/6/2020 của Bộ Y tế 

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 và y tế (Sau đây gọi tắt 

là Thông tư 11/2020/TT-BYT). Đến ngày 20/8/2022, chấm dứt việc buôn bán, sử dụng 

các chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chứa một 

trong các hoạt chất cấm sau: Chlorpyrifos ethyl, Hexythiazox, Fipronil, Beta-

cyfluthrin, Cyfluthrin, Trichlorfon, Diazinon, Acephate, Malathion và Methanol (quy 

định tại Phụ lục số 01, Thông tư 11/2020/TT-BYT); Emamectin benzoat, Spinosad (quy 

định tại Phụ lục số 02, Thông tư 11/2020/TT-BYT). 

 Để đảm bảo việc triển khai đúng lộ trình quy định, Sở Y tế yêu cầu: 

 1. Từ ngày 20/8/2022, nghiêm cấm các cơ sở buôn bán, sử dụng các chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chứa một trong các 

hoạt chất cấm nêu trên. 

 2. Giao Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh tuyên truyền về nội dung nêu trên 

và các nội dung liên quan để đảm bảo việc thực hiện các quy định về Quản lý hoá chất 

diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế. 

 3. Trường hợp phát hiện việc sản xuất, mua bán các chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế chứa một trong các hoạt chất cấm nêu 

trên, đề nghị các đơn vị kịp thời báo cáo ngay về Sở Y tế và các cơ quan chức năng để 

xử lý theo quy định. 

  Sở Y tế thông báo để các đơn vị biết, nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như kính gửi; 

- Công an tỉnh (để p/h); 

- Cục Quản lý thị trường tỉnh (để p/h); 

- Sở Công Thương (để p/h); 

- UBND các huyện, thị, thành (để p/h); 

- GĐ và các PGĐ Sở; 

- Các cơ sở y tế trực thuộc; 

- Các phòng thuộc Sở; 

- Lưu: VT, NVD. 
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Lê Quang Thọ 

 

UBND TỈNH PHÚ THỌ 

SỞ Y TẾ 

 

Số:             /SYT-NVD 
V/v ngừng buôn bán, sử dụng các 

chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn chứa hoạt chất cấm dùng 

trong gia dụng và y tế. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Phú Thọ, ngày        tháng  8  năm 2022 
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