
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:  3179 /SYT-NVY 
V/v thông báo mời tham dự hội thảo      

góp ý dự thảo báo cáo đánh giá mức 

độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các 

cơ sở y tế trên toàn quốc 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 20  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; 

- Trung tâm Y tế 10 huyện, thị, thành phố (trừ TTYT 

TX. Tân Châu). 

 

Sở Y tế nhận được Giấy mời số 1655/GM-MT ngày 14/11/2019 của Cục 

Quản lý môi trường y tế mời tham dự hội thảo góp ý dự thảo báo cáo đánh giá 

mức độ ô nhiễm từ các nguồn thải tại các cơ sở y tế trên toàn quốc; 

 Sở Y tế thông báo đến các đơn vị được biết và cử đại diện tham dự hội 

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

1. Thành phần tham dự: 

Mỗi đơn vị cử 01 đại diện tham dự. 

2. Thời gian: lúc 08 giờ 30 phút, ngày 25/11/2019. 

3. Địa điểm:  Khách sạn Hoàn Vũ, số 549 Trần Hưng Đạo, P. Cầu Kho, 

Quận 1, TP. Hồ Chí Minh. 

4. Kinh phí: Kinh phí đi lại, ăn ở trong thời gian tham dự hội thảo của đại 

biểu do đơn vị cử đại biểu tham dự chi trả theo quy định hiện hành. 

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

tham dự và đăng ký đến Ban tổ chức theo địa chỉ email: 

phuonghienkl@gmail.com, ĐT: 0983 138 286 (Bà: Đỗ Phương Hiền) hoặc  bà 

Nguyễn Thị Minh Hải, ĐT: 0985.475.866, email: nmhai.yhld@gmal.com, trước 

ngày 22/11/2019./. 

 
 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên (để tham dự); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

(kèm chương trình) 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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