
 

UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 2641/SYT-YDQLHN 
V/v Rút công bố đủ điều kiện quan 

trắc môi trường lao động theo Nghị 

định số 44/2016/NĐ-CP của Trung 

tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi 

trường thành phố Cần Thơ. 

Cần Thơ, ngày 09 tháng 8 năm 2019 

 

Kính gửi: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ. 

 

Căn cứ Quyết định số 1391/QĐ-UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của 

Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc tổ chức lại Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật thành phố Cần Thơ trực thuộc Sở Y tế trên cơ sở sáp nhập Trung tâm 

Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường và Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh 

sản vào Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ. 

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

Rút công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động của Trung tâm 

Bảo vệ sức khỏe lao động thành phố Cần Thơ Nghị định số 44/2016/NĐ-CP 

ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ tại Công văn số 2413/SYT-NVY ngày 

22 tháng 8 năm 2019 của Sở Y tế thành phố Cần Thơ. 

Lý do: Trung tâm Bảo vệ sức khỏe lao động và môi trường sáp nhập vào 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Cần Thơ theo Quyết định số 1391/QĐ-

UBND ngày 10 tháng 6 năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ.  

Sở Y tế thông báo đến lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố 

Cần Thơ biết để thực hiện./. 

 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế (để t/hiện); 

- Thanh tra Sở Y tế; 

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