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                           Kính gửi: 

- Bệnh viện công lập và tư nhân trong tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Công ty cổ phần Dược phẩm An Giang; 

- Công ty Đông dược Xuân Quang; 

- Trường Cao đẳng Y tế An Giang; 

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

  

Thực hiện Công văn số 1381/BYT-MT ngày 19/03/2020 của Bộ Y tế về 

việc báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020; 

Để có số liệu báo cáo về Bộ Y tế theo quy định của Đề án, Sở Y tế đề 

nghị các đơn vị (theo chức năng nhiệm vụ được giao) thực hiện một số nội 

dung như sau: 

- Báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020 theo 

mẫu hướng dẫn tại phụ lục kèm theo công văn này, trong đó đề nghị nêu rõ kết 

quả đạt được, những nội dung chưa làm được (nêu rõ lý do) và các đề xuất kiến 

nghị (nếu có). 

- Báo cáo của các đơn vị gửi Sở Y tế (Phòng Nghiệp vụ Y) theo địa chỉ: 

thhanh02@angiang.gov.vn, trước ngày 20/04/2020 để tổng hợp báo cáo UBND 

tỉnh và Bộ y tế. 

Sở Y tế đề nghị Giám đốc các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

      
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

   (kèm phụ lục 1,2,3,4) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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Phụ lục 

Mẫu báo cáo tổng kết kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020 

(kèm theo Công văn số           /SYT-NVY ngày      tháng 03 năm 2020 của Sở Y tế) 

 

1. Giới thiệu chung 

Thông tin chung về công tác bảo vệ môi trường tại đơn vị giai đoạn 2011-

2020 (không quá 03 trang).  

2. Kết quả thực hiện Đề án 2038 giai đoạn 2011-2020  

2.1. Công tác quản lý, chỉ đạo và ban hành cơ chế, chính sách. 

2.2. Kết quả thực hiện kiện toàn hệ thống tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và 

nâng cao năng lực của đơn vị thực hiện công tác quản lý môi trường y tế.  

2.3. Kết quả thực hiện về đầu tư, tài chính. 

2.4. Kết quả thực hiện về khoa học và công nghệ. 

2.5. Kết quả thực hiện về truyền thông. 

2.6. Kết quả thực hiện các dự án ưu tiên: Dự án đầu tư hệ thống xử lý chất 

thải y tế bảo đảm đạt tiêu chuẩn môi trường. 

Đề nghị báo cáo những nội dung chính, số liệu chi tiết theo biểu mẫu số 2,3 

và 4 (phụ lục kèm theo). 

2.7. Kết quả xử lý chất thải y tế cho mục tiêu đề án 

a) Về xử lý nước thải y tế. 

b) Về xử lý nước thải y tế nguy hại. 

c) Kết quả xử lý khí thải. 

Đề nghị báo cáo những nội dung chính, số liệu chi tiết theo biểu mẫu số 1 

(phụ lục kèm theo) 

3. Khó khăn, tồn tại 

4. Đề xuất, kiến nghị. 
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