
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 3091/SYT-NVY 
V/v thông báo mời tham dự lớp tập huấn  

sử dụng phần mềm báo cáo quản lý  

môi trường y tế 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày  13   tháng  11   năm 2019 

   

Kính gửi:   

                  - Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh; 

- Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu; 

- Bệnh viện Sản – Nhi An Giang; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật An Giang; 

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

 

Sở Y tế nhận được Công văn số 1446/MT-YT ngày 12/10/2019 của Cục 

quản lý môi trường – Bộ Y tế về việc mời tham dự lớp tập huấn sử dụng phần 

mềm báo cáo quản lý môi trường y tế; 

Sở Y tế thông báo đến các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập huấn nêu trên 

theo thành phần, thời gian và địa điểm như sau: 

1. Thành phần tham dự: 

Mỗi đơn vị cử 01 cán bộ phụ trách báo cáo tổng hợp về quản lý chất 

thải, thực hiện cơ sở xanh, sạch, đẹp của đơn vị. 

2. Thời gian: 02 ngày (14-15/11/2019) khai mạc lúc 08 giờ 30 phút, ngày 

14/11/2019. 

3. Địa điểm: Trường Đại học tỉnh Kiên Giang (Quốc lộ 61, Vĩnh Hòa 

Hiệp, Châu Thành, tỉnh Kiên Giang). 

4. Kinh phí: Kinh phí đi lại, công tác phí của đại biểu do đơn vị cử đại biểu 

tham dự chi trả theo quy định hiện hành. 

Do chương trình tập huấn đột xuất, Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị đề 

cử cán bộ tham dự và tổng hợp thông tin gửi về Cục quản lý môi trường theo địa 
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chỉ email: lamngoc279@gmail.com hoặc tuan3162@gmail.com, điện thoại: 

0906.213.162 (ThS. Tuấn), trong ngày 13/11/2019./.  

Ghi chú: Các đơn vị điền mẫu thông tin (gửi kèm) và mang theo để tập 

huấn. 

 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên (để tham dự); 

- BGĐ Sở Y tế (để theo dõi); 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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