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  Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa công lập và tư nhân tuyến tỉnh; 

 

Thực hiện Công văn số 1393/MT-YT ngày 02 tháng 10 năm 2019 của 

Cục Quản lý Môi trường Y tế về việc báo cáo kết quả triển khai thực hiện Quyết 

định số 1598/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch quốc gia 

thực hiện Công ước Stockholm về chất ô nhiễm khó phân hủy (POP) đến năm 

2025, tầm nhìn đến năm 2030 (kèm Kế hoạch). 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo theo các nội dung như sau: 

1. Kết quả quản lý an toàn hóa chất, vật liệu, thiết bị và chất thải liên quan 

đến các chất POP, thủy ngân đã và đang thực hiện.   

2. Kết quả kiểm soát việc xuất nhập khẩu các chất POP sử dụng trong lĩnh 

vực y tế trong thời gian qua. 

3. Các khó khăn, vướng mắc và những đề xuất, kiến nghị. 

Do nhu cầu của Cục Quản lý Môi trường tổng hợp báo cáo khẩn về Bộ Y 

tế. Vì vậy, nhận được công văn này, Sở Y tế đề nghị các đơn vị báo cáo gửi về 

Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) trong ngày 08/10/2019 để tổng hợp báo cáo về 

Cục Quản lý Môi trường./. 

 

 

    Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế (để biết); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 
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