
 

UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số: 775/SYT-NVY 

V/v báo cáo kết quả thực hiện cơ sở y 

tế xanh sạch đẹp 

  

An Giang, ngày   25  tháng  03 năm 2019 

    

   Kính gửi:  

        - Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

        - Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh; 

        - Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh; 

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

 

 Căn cứ Quyết định số 3638/QĐ-BYT ngày 15/07/2016 của Bộ Y tế về 

việc triển khai cơ sở xanh sạch đẹp; Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 

03/11/2016 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh sạch đẹp. 

 Thực hiện Công văn số 199/MT-YT ngày 14/03/2019 của Cục Quản lý 

môi trường y tế - Bộ Y tế về việc báo cáo kết quả thực hiện cơ sở y tế xanh sạch 

đẹp năm 2108. 

 Sở Y tế đề nghị các được vị căn cứ hướng dẫn tại Quyết định số 

3638/QĐ-BYT và Quyết định số 6573/QĐ-BYT nêu trên, tự chấm điểm và báo 

cáo kết quả thực hiện theo mẫu (đính kèm) gửi về Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) 

trước ngày 28/03/2019 để tổng hợp báo cáo về Cục Quản lý môi trường y tế. 

 * Ghi chú: Trung tâm Y tế huyện, thị, thành phố tổng hợp báo cáo kết quả 

thực hiện của Phòng khám khu vực và các Trạm Y tế thuộc thẩm quyền quản lý. 

Các đơn vị có thể gửi báo cáo trước bằng file điện tử theo địa chỉ email: 

nhnam03@angiang.gov.vn./.   

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

Trịnh Hữu Thọ 

 

 

 

 

 



 

         Mẫu B: Dành cho cơ sở y tế 

CƠ QUAN CHỦ QUẢN 

TÊN CƠ SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỖI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        Số:……/BC-….. ……….., ngày……..tháng…….. năm 2019 

 
 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CƠ SỞ Y TẾ XANH - SẠCH - ĐẸP 

THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 3638 VÀ QUYẾT ĐỊNH 6573 

 
 

1. Kết quả thực hiện cơ sở y tế Xanh - Sạch - Đẹp 

1. Công tác chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện các hoạt động theo nội dung 

Xanh - Sạch - Đẹp. 

…………………………………………………………………………………. 

2. Công tác tập huấn triển khai thực hiện. 

………………………………………………………………………………….. 

3. Công tác kiểm tra, giám sát. 

………………………………………………………………………………….. 

4. Công tác truyền thông. 

………………………………………………………………………………….. 

5. Công tác thi đua khen thưởng. 

…………………………………………………………………………………. 

6. Kết quả kiểm tra, chấm điểm, đánh giá của bệnh viện theo bảng kiểm số 1 ban 

hành kèm theo Quyết định 6573/QĐ-BYT 

………………………………………………………………………………… 

7. Những khó khăn, vướng mắc 

…………………………………………………………………………………. 

8. Bài học kinh nghiệm 

…………………………………………………………………………………. 

9. Đề xuất, giải pháp khắc phục 

……………………………………………………………………………………. 

II. Phƣơng hƣớng nhiệm vụ trong thời gian tới 

…………………………………………………………………………………… 

 

Nơi nhận: 

- 

- 

THỦ TRƢỞNG ĐƠN VỊ 

(Ký và ghi rõ họ tên) 
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