
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  2434 /SYT-NVY 
V/v đánh giá mức độ ô nhiễm từ các  

nguồn thải tại các cơ sở y tế năm 2019 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  09  tháng  9  năm 2019 

  Kính gửi:   

                  - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

                  - Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc; 

- Bệnh viện đa khoa Nhật Tân; 

- Bệnh viện Tim mạch An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa Hạnh Phúc; 

                  - Trung tâm Y tế huyện: Tri Tôn, Tịnh Biên, Châu Phú,    
Châu Thành. 

 

Thực hiện Công văn số 1221/MT-YT ngày 04 tháng 09 năm 2019 của 

Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn 

thải tại các cơ sở y tế năm 2019. 

Để chuẩn bị cho Đoàn khảo sát của Cục Quản lý Môi trường Y tế về đánh 

giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh, Sở Y 

tế đề nghị các đơn vị chuẩn bị thực hiện các nội dung sau: 

1. Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh:  

Chuẩn bị các thông tin về thực trạng công tác quản lý chất thải tại các cơ 

sở y tế trên địa bàn tỉnh (công văn, kế hoạch, biên bản kiểm tra chất thải y tế tại 

các đơn vị trong năm 2018 và 2019...), cử cán bộ tham mưu cho Sở Y tế để báo 

cáo với Đoàn khảo sát. 

2. Các đơn vị Y tế còn lại:  

Đoàn khảo sát sẽ đánh giá hoạt động phân loại, thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế; lấy mẫu nước thải y tế sau xử lý, lấy mẫu khí thải 

lò đốt chất thải rắn y tế để đánh giá mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải chất thải 

y tế tới môi trường (kèm lịch lấy mẫu). 

3. Thời gian dự kiến Đoàn khảo sát: từ ngày 13/10/2019 đến 18/10/2019. 

Nhận được công văn này, Sở Y tế yêu cầu Giám đốc các đơn vị cử cán bộ 

chuẩn bị các hồ sơ theo quy định để tiếp Đoàn khảo sát./. 

 

 

    Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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