
 

 

UBND TỈNH LÀO CAI 

SỞ Y TẾ 

Số:          /SYT - NVY 

V/v tiếp nhận hồ sơ công bố cơ 

sở đủ điều kiện sản xuất chế 

phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Lào Cai, ngày        tháng 3 năm 2021 

                                 

                          Kính gửi:    Công ty Cổ phần Trà - Dược Linh Dương. 

  

 Căn cứ Luật Hóa chất ngày 21 tháng 11 năm 2007; 

 Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ về việc 

quản lý hóa chất, chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn trong lĩnh vực gia dụng và y 

tế. Sở Y tế Lào Cai đã nhận được hồ sơ công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm 

diệt côn trùng, diệt khuẩn. Sau khi xem xét, Sở Y tế có ý kiến như sau: 

 1. Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn đảm bảo theo quy định. 

 2. Hồ sơ đề nghị công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn trùng, 

diệt khuẩn của Công ty Cổ phần Trà - Dược Linh Dương được đăng tải trên cổng 

thông tin điện tử của Sở Y tế, gồm những nội dung sau: 

 * Tên cơ quan/tổ chức: Công ty Cổ phần Trà - Dược Linh Dương. 

 * Tên cơ sở: Công ty Cổ phần Trà - Dược Linh Dương. 

 * Người đại diện: Nguyễn Thị Thanh Tâm;          Chức vụ: Giám đốc 

 * Địa chỉ: Lô số 2, đường A1, khu Công nghiệp Bắc Duyên Hải, phường 

Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai. 

 * Số điện thoại: 0982 509 666.  

 * Lĩnh vực công bố: Công bố cơ sở đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt côn 

trùng, diệt khuẩn. 

 3. Công ty Cổ phần Trà - Dược Linh Dương đủ điều kiện thực hiện sản xuất 

theo đúng nội dung Hồ sơ công bố. 

 4. Trong vòng 30 ngày Sở Y tế sẽ tổ chức hậu kiểm để đánh giá các nội dung 

trong hồ sơ công bố. 

 Nhận được công văn này Sở Y tế yêu cầu đơn vị tổ chức triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Cổng thông tin điện tử Sở Y tế (công bố); 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Lục Hậu Giang 
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