
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  2435 /SYT-NVY 
V/v thông báo triển khai thực hiện  

Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

 

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; 

                  - Các Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

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

 

Thực hiện Công văn số 1096/MT-YT ngày 15 tháng 08 năm 2019 của 

Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc triển khai thực hiện Nghị định số 

40/2019/NĐ-CP. 

Ngày 13/5/2019, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 40/2019/NĐ-CP 

sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi 

hành Luật bảo vệ môi trường có hiệu lực từ ngày 01/7/2019, trong đó có sửa đổi 

một số nội dung quy định tại các văn bản sau: 

- Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác 

động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 19/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định 

chi tiết thi hành một số điều của Luật bảo vệ môi trường. 

- Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ quy định 

về quản lý chất thải và phế liệu. 

Để bảo đảm tính thống nhất trong việc áp dụng văn bản, Sở Y tế thông 

báo đến các đơn vị các văn bản nêu trên để biết và nghiên cứu áp dụng.   

Nhận được công văn này yêu cầu Giám đốc các đơn vị y tế thông báo 

rộng rãi để thực hiện./. 

 

 
 

    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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