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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:         /TTr-KSBT  Lạng Sơn, ngày        tháng     năm 2022 

TỜ TRÌNH 

Về việc Công bố lại cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 

 

Căn cứ Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT ngày 05/4/2019 của Bộ Y tế 

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

lĩnh vực gia dụng và y tế; 

Căn cứ Nghị định số 60/2021/NĐ-CP ngày 21/6/2021 của Chính phủ về 

việc quy định cơ chế tự chủ tự chủ tài chính trong đơn vị sự nghiệp công lập;  

 Căn cứ Thông tư số 240/2016/TT-BTC ngày 11/11/2016 của BộY tế Quy 

định giá tối đa dịch vụ y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập; Thông tư số 

51/2016/TT-BYT ngày 30/12/2016 của Bộ tài chính Quy định giá cụ thể đối với 

dịch vụ kiểm dịch y tế, y tế dự phòng tại cơ sở y tế công lập sử dụng ngân sách 

nhà nước; 

Căn cứ Thông tư số 26/2017/TT-BYT ngày 26/6/2017  của Bộ Y tế Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Trung tâm 

kiểm soát bệnh tật các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 

 Căn cứ Quyết định số 250/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của UBND tỉnh 

Lạng Sơn về việc thành lập Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn; 

Căn cứ Văn bản số 15/TTr-KSBT ngày 02/5/2018 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn về việc Công bố cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch 

vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm ( triển khai dịch vụ phun hóa chất 

diệt côn trùng) năm 2018; 

 Căn cứ thông báo số 09/TB-KSBT ngày 18/02/2020 của Trung tâm Kiểm 

soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn về việc thay đổi địa điểm cơ quan từ địa chỉ số 122, 

đường Ba Sơn, thôn Đồi Chè, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, nay chuyển 

về địa chỉ Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam Thanh , thành phố Lạng 

Sơn; 



  Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh trình Sở Y tế hồ sơ đề nghị công bố 

lại cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng 

chế phẩm , Hồ sơ bao gồm: 

- Văn bản công bố Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 

khuẩn bằng chế phẩm (Theo mẫu số 8, Văn bản hợp nhất số 10/VBHN-BYT ngày 

05/4/2019 của Bộ Y tế về Nghị định về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn dùng  trong lĩnh vực gia dụng và y tế); 

- Danh mục các dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn do cơ sở cung cấp: 

Dịch vụ  diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm. 

- Bản kê khai nhân sự (gửi kèm); 

- Danh mục trang thiết bị sử dụng để diệt côn trùng, diệt khuẩn (gửi kèm); 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn kính mong Sở Y tế xem xét, 

thực hiện công bố trên trang tin điện tử Y tế của ngành theo đúng quy định để 

đơn vị sớm thực hiện theo đúng kế hoạch./. 

Xin trân trọng cảm ơn! 

 
Nơi nhận: 

  - Sở Y tế; 
- Giám đốc; 

- Các Phó Giám đốc; 

- Phòng KH-TC;  

-  Lưu: VT, KST-CT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Đào Đình Cường 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2022 

 

VĂN BẢN CÔNG BỐ 

Đủ điều kiện cung cấp dịch vụ  

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm 

 

Kính gửi: Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn 

1. Tên cơ sở: Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Lạng Sơn 

Địa chỉ trụ sở: Khối 10, đường Nhị Thanh, phường Tam thanh, thành phố Lạng 

Sơn. 

Điện thoại: 02053. 812. 147                     Fax: 0205 3815232. 

Email………………………………………….Website (nếu có):........................ 

2. Công bố lần đầu  4 

Công bố lại                 số phiếu tiếp nhận ………5………. 

Sau khi nghiên cứu Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày ngày 01/7/2016 

của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng dùng trong lĩnh vực 

gia dụng và y tế, chúng tôi công bố cơ sở của chúng tôi đủ điều kiện cung cấp 

dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm và gửi kèm theo văn bản này 

bộ hồ sơ gồm các giấy tờ sau: 

1 
Văn bản công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt 

khuẩn bằng chế phẩm 
 

2 Danh mục các dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn do cơ sở cung cấp  

3 Danh sách người được tập huấn kiến thức có xác nhận của chủ cơ sở  

Cơ sở công bố đủ điều kiện cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn 

bằng chế phẩm xin cam kết về tính chính xác của các tài liệu trong hồ sơ công 

bố./. 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Đào Đình Cường 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng      năm 2022 

 

DANH MỤC  

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

 (Kèm theo công văn cống bố điều kiện  

cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm) 

 

TT Danh mục dịch vụ Ghi chú 

1 

Dịch vụ  diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng 

chế phẩm (Diệt muỗi, kiến, ruồi,dán, dệp, 

nhện, bọ xít,…) 

Phun hóa chất diệt côn 

trùng 

2   

 
 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Đào Đình Cường 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

  Lạng Sơn, ngày      tháng      năm 2022 

 

DANH SÁCH NHÂN SỰ 

(Kèm theo công văn cống bố điều kiện  

cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm) 
 

TT Họ và tên Nghề nghiệp 
Bộ phận/Đơn vị 

công tác 

Ghi 

chú 

1 Tống Văn Dương 
Bs CKI YHDP- CC TOT 

về sử dụng HC,CP DCT 

Khoa KST- CT. 

TTKSBT 
28 năm 

2 Nông Khánh Duy 
CN YTCC – Chứng chỉ 

BDNVKN PCCT 

Khoa KST- CT. 

TTKSBT 
12 năm 

3 Nguyễn Tuấn Điệp 
CN Sinh học – KTV Sốt 

rét (CN đào tạo PCCT) 

Khoa Dược –

VTYT. 

TTKSBT 

23 năm 

4 Hoàng Chung Hiếu 
CN YTCC – KTV Sốt rét 

(CN đào tạo PCCT) 

Khoa KST- CT. 

TTKSBT 
12 năm 

5 Lý Văn Sét 
CN YTCC – Chứng chỉ 

BDNVKN PCCT 

Khoa KST- CT. 

TTKSBT 
23 năm 

6 Dương Đức Tiệp Y sĩ YHDP 
Khoa KST- CT. 

TTKSBT 
09 năm 

     

     

     

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Đào Đình Cường 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

  Lạng Sơn, ngày        tháng       năm 2022 

 

DANH MỤC TRANG THIẾT BỊ 

(Kèm theo công văn cống bố điều kiện  

cung cấp dịch vụ diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm) 
 

TT Tên thiết bị Nước SX Cách thức phun Ghi chú 

1 Bình phun CS 10 Trung Quốc Phun tồn lưu 01 

2 Bình phun CS 10 Trung Quốc Phun tồn lưu 01 

3 Bình phun SR 420 LB Đức Phun sương 01 

 

   NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT 

(Ký trực tiếp, ghi rõ họ tên và đóng dấu) 

 

 

 

Đào Đình Cường 
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