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V/v báo cáo quản lý y tế và thực hiện cơ 

sở xanh-sạch-đẹp trên hệ thống thông 

tin quản lý môi trường cơ sở y tế 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày 16  tháng  03   năm 2020 

  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 văn số 563/MT-YT ngày 11/03/2020 của Cục Quản lý 

môi trường y tế - Bộ Y tế về việc báo cáo quản lý y tế và thực hiện cơ sở xanh-

sạch - đẹp trên hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế; 

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

tin báo cáo quản lý môi trường y tế trên hệ thống thông tin, Sở Y tế đề nghị các 

đơn vị thực hiện một số nội dung sau: 

- Thực hiện báo cáo về kết quả quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở 

xanh – sạch – đẹp năm 2019, năm 2018 của đơn vị trên hệ thống phần mềm 

moitruongyte.vn. Thời hạn báo cáo trước ngày 25/03/2020. 

Lưu ý: 

- Hướng dẫn sử dụng phần mềm tại đường link: 

https://moitruongyte.vn/login. 

- Lãnh đạo các đơn vị đăng nhập vào bằng tài khoản quản lý của đơn vị và 

án nút duyệt báo cáo để gửi báo cáo đi, đồng thời chịu trách nhiệm về tính chính 

xác của các số liệu báo cáo. 

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 cán bộ đầu 

mối Bà Vũ Thị Mai Lê, Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế, số điện thoại: 

0961.078.181 hoặc đơn vị quản trị vận hành phần mềm Ông Vũ Tùng Dương, số 

điện thoại: 0904.455.882./. 

 

      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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