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THÔNG BÁO 

TIẾP NHẬN HỒ SƠ CÔNG BỐ HỢP QUY 

Sở Y tế Tây Ninh xác nhận đã tiếp nhận hồ sơ công bố hợp quy số 

01/2020/TNW  ngày 21 tháng 1 năm 2020 của Công ty cổ phần cấp thoát nước 

Tây Ninh. 

1. Địa chỉ: 489 đường 30/4, Khu phố 1, Phường 1, Thành phố Tây Ninh, 

tỉnh Tây Ninh với 4 Chi Nhánh: 

- Chi nhánh cấp nước Thành phố Tây Ninh: đường Bời Lời, Phường Ninh 

Sơn, TPTN, tỉnh Tây Ninh. 

- Trạm cấp nước Gò Dầu: thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh 

- Trạm cấp nước khu công nghiệp Trảng Bàng: Đường số 7. KCN Trảng 

Bàng, xã An Tịnh, huyện Trảng Bàng, tỉnh Tây Ninh. 

- Trạm cấp nước Bến Cầu: thị trấn Bến Cầu, Huyện Bến Cầu, tỉnh Tây 

Ninh 

2. Sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường (tên gọi, kiểu, 

loại, nhãn hiệu, đặc trưng kỹ thuật...): Nước máy.  

Phù hợp tiêu Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1/2018/BYT Quy 

chuẩn kỹ thuật Quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh 

hoạt. 

Thông báo này ghi nhận sự cam kết của tổ chức, cá nhân. Thông báo này 

không có giá trị chứng nhận cho sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi 

trường phù hợp với tiêu chuẩn/quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. 

Công ty cổ phần cấp thoát nước Tây Ninh phải hoàn toàn chịu trách 

nhiệm về tính phù hợp của sản phẩm, hàng hóa, quá trình, dịch vụ, môi trường 

do mình sản xuất, kinh doanh, bảo quản, vận chuyển, sử dụng, khai thác./. 

 

 

UBND TỈNH TÂY NINH 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số:          /TB-SYT          Tây Ninh, ngày 03  tháng 3  năm 2020 

  
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban GĐ SYT; 

- Wedside SYT ; 

- Lưu VT, NV. 
              (TRANG, 0389862095) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
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