
  UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

  

Số: 273 /SYT-NVY 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

An Giang, ngày 31 tháng01 năm 2019 

 

DANH SÁCH 

Cơ sở công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm 

 

Căn cứ Nghị định số 91/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 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; 

Căn cứ Nghị định số 155/2018/NĐ-CP ngày 12/11/2018 của Chính phủ sửa 

đổi, bổ sung một số quy định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc phạm 

vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế; 

Căn cứ Quyết định số 25/2016/QĐ-UBND ngày 23/5/2016 của UBND tỉnh về 

việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế An Giang, 

Sở Y tế tỉnh An Giang thông báo danh sách cơ sở công bố đủ điều kiện sản 

xuất chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tếvới một 

số thông tin như sau: 

Stt Tên cơ sở  Địa chỉ cơ sở  Số điện thoại 

1. 
Công ty TNHH thương mại  

sản xuất GNC 

Số 673 Quốc Lộ 91, xã Bình Hòa, 

huyện Châu Thành, An Giang 
0296.3652266 

2. 
Công ty TNHH thương mại  

sản xuất Hóa Nông An Giang 

Ấp Long Định, xã Long Kiến, 

huyện Chợ Mới, An Giang 
0296.3636600 

 Trên đây là danh sách cơ sở tự công bố đủ điều kiện sản xuất chế phẩm diệt 

côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế./. 

 

Nơi nhận: 
- Cổng thông tin điện tử; 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Thanh Tra Sở Y tế (để biết); 

- Phòng Y tế huyện Châu Thành; 

- Phòng Y tế huyện Chợ Mới; 

- Lưu: VT, NVY. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Từ Quốc Tuấn 
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