
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số: 3530 /SYT-NVY 
V/v triển khai 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 26  tháng  12   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. 

 

Thực hiện công tác bảo vệ quản lý môi trường và tăng cường công tác ứng 

dụng công nghệ thông tin trong thống kê báo cáo quản lý môi trường y tế; 

Vừa qua, Sở Y tế đã thông báo đến các đơn vị cử cán bộ tham gia lớp tập 

huấn phần mềm hệ thống thông tin quản lý môi trường y tế tại tỉnh Kiên Giang, 

do Cục quản lý môi trường tổ chức. Thời gian: 02 ngày (14-15/11/2019). 

Để thực hiện theo yêu cầu của Cục quản lý môi trường y tế về nhập thông 

tin quản lý môi trường y tế trên phần mềm các đơn vị đã được tập huấn, Sở Y tế 

đề nghị các đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

1. Triển khai phần mềm hệ thống thông tin quản lý môi trường y tế cho đơn 

vị và tuyến cơ sở. 

2.  Cử cán bộ phụ trách báo cáo tổng hợp về quản lý chất thải nhựa, thực 

hiện cơ sở xanh – sạch – đẹp của đơn vị đã được tập huấn, nhập số liệu năm 

2018 về công tác quản lý môi trường y tế trên phần mềm trước ngày 

17/01/2020. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện. Trong quá trình 

thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc đề nghị các đơn vị liên hệ CN. Trần Hữu 

Hạnh – Phòng Nghiệp vụ Y – Sở Y tế, ĐT: 0919.272.830, email: 

hanhytdpag@gmail.com./. 

 

 

      Nơi nhận: 

- Như trên (để thực hiện); 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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