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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4102/SYT-YDQLHN 
V/v thống nhất văn bản tự công bố cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn Nghị định số 

91/2016/NĐ-CP. 

Cần Thơ, ngày 18  tháng 11 năm 2019 

 

Kính gửi: Công ty TNHH một thành viên sản xuất – xuất nhập khẩu 

TNK Manufacturing. 

 

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 08 tháng 11 năm 2019 kèm hồ sơ công bố cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn của Công ty TNHH 

một thành viên sản xuất – xuất nhập khẩu TNK Manufacturing; 

Sở Y tế thống nhất hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm của 

Công ty TNHH một thành viên sản xuất – xuất nhập khẩu TNK Manufacturing, số 

điện thoại: 0908.638.008, địa chỉ: Số 79, Trương Văn Diễn, phường Phước Thới, 

quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ và thông tin sẽ được đăng tại website Sở Y tế 

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

Công ty TNHH một thành viên sản xuất – xuất nhập khẩu TNK 

Manufacturing chịu trách nhiệm đảm bảo các điều kiện về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị sản xuất chế phẩm, 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, YDQLHN.   
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