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THÔNG BÁO 

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

diệt khuẩn bằng chế phẩm  

 

 Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ về 

quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia 

dụng và y tế;  

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

diệt khuẩn bằng chế phẩm của Công ty TNHH trừ mối và côn trùng An Sinh (hồ 

sơ kèm theo), Sở Y tế Lạng Sơn thông báo cơ sở đủ điều kiện cung cấp dịch vụ 

diệt côn trùng, diệt khuẩn bằng chế phẩm trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, như sau:  

 Công ty TNHH trừ mối và côn trùng An Sinh 

-  Địa chỉ kinh doanh: Số 770, đường Trần Đăng Ninh, thôn Hoàng tân, 

xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn.  

- Người đại diện theo pháp luật: Nguyễn Văn Dũng 

- Số điện thoại liên hệ: 0977.223.102; 0858.112.999. 

 Cơ sở trên chịu trách nhiệm về các nội dung tự công bố của mình, tố chức 

thực hiện các dịch vụ đã công bố theo Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 

01/07/2016 của Chính phủ về quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt 

khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế và các quy định khác của pháp luật. 

 Sở Y tế sẽ tổ chức thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các dịch vụ đã công 

bố của cơ sở theo quy định của pháp luật./.  

 

 

Nơi nhận: 
- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra SYT; 

- Lưu: VT, NVYD(NTMD). 

                KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
 

 

 

 

Lý Kim Soi 
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