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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

An Giang, ngày  25  tháng   6   năm 2019 

  

 

Kính gửi:   

      - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

  - Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố. 

 

Căn cứ Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/06/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại; 

Nhằm theo dõi, đánh giá sự tuân thủ pháp luật về quản lý và xử lý chất thải 

y tế đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế tổ chức đoàn giám sát công 

tác quản lý chất thải y tế đợt I/2019 tại các đơn vị y tế với nội dung và thời gian 

giám sát như sau: 

1. Nội dung giám sát:  

- Việc tuân thủ các quy định về bảo vệ môi trường. 

- Công tác phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và xử lý chất thải y tế tại 

đơn vị. 

- Thực hiện lấy mẫu xét nghiệm nước thải đã qua xử lý của các Bệnh viện 

và Trung tâm Y tế huyện có nguy cơ ô nhiễm (nếu có) để đánh giá chất lượng 

nước thải trước khi thải ra môi trường theo cột B, Quy chuẩn Việt nam (QCVN) 

28:2010/BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 2. Lịch giám sát: 

Stt Đơn vị Thời gian dự kiến 

1 TTYT huyện Tịnh Biên 10/7/2019 

2 TTYT huyện Tri Tôn 11/7/2019 

3 TTYT huyện Châu Thành 12/7/2019 

4 TTYT Tp Châu Đốc 
16/7/2019 

5 Bệnh viện Nhật Tân 

6 Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh 17/7/2019 

7 TTYT huyện Châu Phú 18/7/2019 



8 TTYT huyện Phú Tân 19/7/2019 

9 TTYT huyện Chợ Mới 23/7/2019 

10 TTYT huyện An Phú 24/7/2019 

11 Bệnh viện khu vực Tân Châu 25/7/2019 

12 TTYT huyện Thoại Sơn 26/7/2019 

13 TTYT Tp Long Xuyên 
30/7/2019 

14 Bệnh viện Bình Dân 

15 Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang 
31/7/2019 

16 Bệnh viện Đa khoa Nhân Dân 

17 Bệnh viện Tim - Mạch 
08/8/2019 

18 Bệnh viện Mắt - Tai mũi họng – Răng hàm mặt 

19 Bệnh viện Sản - Nhi 
09/8/2019 

20 Bệnh viện Hạnh Phúc 

Ghi Chú: Tùy theo tình hình thực tế lịch giám sát có thể thay đổi (nếu có 

thay đổi sẽ thông báo đến các đơn vị trước 01 ngày).   

3. Hình thức giám sát: 

- Giám sát trực tiếp công tác phân loại, thu gom, lưu trữ, vận chuyển và 

xử lý chất thải y tế tại đơn vị. 

- Xem các hồ sơ quản lý chất thải y tế có liên quan. 

 Để công tác giám sát đạt kết quả tốt, yêu cầu Lãnh đạo các đơn vị cử cán 

bộ cung cấp các thông tin cần thiết cho Đoàn giám sát./. 

  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc - Sở Y tế; 

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Lưu: VT, NVY. 
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