
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2640/SYT-NVY 
V/v thống nhất văn bản tự công bố cơ 

sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt 

côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 

theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP. 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: Cơ sở kinh doanh Thành Danh. 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính 

phủ quy định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong 

lĩnh vực gia dụng và y tế; 

Xét văn bản tự công bố ngày 01 tháng 8 năm 2019 kèm hồ sơ công bố cơ sở 

đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm của Cơ sở 

kinh doanh Thành Danh; 

Sở Y tế thống nhất hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt 

côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm của Cơ sở kinh doanh Thành Danh, số điện 

thoại: 0988.555.219, địa chỉ: Số 84, tổ 61, khu vực 11, phường Hưng Phú, quận 

Cái Răng, thành Phố Cần Thơ và thông tin sẽ được đăng tại website Sở Y tế thành 

phố Cần Thơ (http://soytecantho.vn/).  

Cơ sở kinh doanh Thành Danh chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về 

nhân lực,… được quy định tại Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 

2016 và Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2018 của Chính 

phủ./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YD-QLHN.   
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Huỳnh Văn Nhanh 
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