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Kính gửi: Trung tâm y tế các huyện, thị, thành phố  

 
 Căn cứ Công văn số 53/STNMT-MT ngày 06/01/2021 của Sở Tài nguyên và 

Môi trường về việc phối hợp thực hiện các công trình xử lý chất thải y tế theo hồ sơ môi 

trường. 

Để phối hợp tốt cho việc thực hiện các công trình xử lý chất thải y tế theo hồ sơ 

môi trường cho các Trạm Y tế xã, nhất là các Trạm Y tế tại các xã đã đạt tiêu chuẩn nông 

thôn mới, hiện 61/156 xã đạt Chỉ tiêu 17.2, 17.4 và Tiêu chí 7 về môi trường trong Bộ 

Tiêu chí huyện nông thôn mới (NTM), 61 xã này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường 

(Sở TNMT) kiểm tra lại về môi trường trong năm 2020. Trong số 61 Trạm Y tế xã, 

phường, thị trấn (TYT), thì có TYT về hồ sơ môi trường vẫn chưa đáp ứng đạt nội dung 

đã kiểm tra. Qua ý kiến đợt kiểm tra hồ sơ môi trường tại các TYT năm 2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường, thì tại các TYT vẫn còn tồn tại như sau:  

(1) Có thay đổi một số nội dung theo hồ sơ môi trường được duyệt, nhưng chưa có 

văn bản thông báo cho cơ quan phê duyệt hồ sơ môi trường về các nội dung thay đổi.  

(2) Một số TYT chưa xây dựng hoặc có xây dựng công trình HT xử lý nước thải 

tuy nhiên không vận hành hoặc vận hành không thường xuyên. 

(3) Các TYT chưa có các công trình lưu chứa chất thải nguy hại (CTNH) hoặc hiện 

tại lưu chứa CTNH không đúng quy định.  

Các vấn đề tồn tại nêu trên, Sở Y tế có ý kiến đến Trung tâm y tế các huyện, thị, 

thành phố (TTYT tuyến huyện) cho việc phối hợp thực hiện các nội dung về hồ sơ 

môi trường tại các TYT đúng quy định theo yêu cầu của Sở TNMT, cụ thể như sau: 

Theo sự phân công nhiệm vụ, kế hoạch vốn hàng năm xây dựng mới các TYT do 

UBND tỉnh phê duyệt giao cho UBND các huyện, thị, thành phố (UBND tuyến huyện) 

hoặc cơ quan địa phương làm Chủ đầu tư thực hiện, do vậy về hồ sơ môi trường, hồ sơ 

xây dựng tại các TYT do Chủ đầu tư lưu giữ sau khi xây dựng, cơ bản có photo cho TYT 

01 bộ để lưu giữ, nếu TYT chưa có đề nghị TTYT tuyến huyện liên hệ Chủ đầu tư cung 

cấp cho TYT có hồ sơ môi trường, kể cả hồ sơ xây dựng, bản vẽ hoàn công v.v... để lưu 

trữ và cần thiết TTYT tuyến huyện cũng có 01 bộ để quản lý. Về thủ tục có thể hỏi Phòng 

Tài nguyên và Môi trường xem còn thiếu hồ sơ môi trường gì không, bổ sung đầy đủ, để 

làm cơ sở cho các cơ quan, đơn vị có nhiệm vụ kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đến 

thực hiện định kỳ hoặc đột xuất, đảm bảo đơn vị TTYT tuyến huyện, TYT tuyến xã thực 

hiện tốt công tác này, nhất là đơn vị thuộc các huyện đã đạt chuẩn NTM.  
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Khi thực hiện bổ sung hồ sơ môi trường TYT để khắc phục các tồn tại nêu trên,  

các TTYT tuyến huyện cần thực hiện thêm các nội dung sau: 

1- Rà soát, đối chiếu các hạng mục, công trình hiện trạng TYT so với hồ sơ 

môi trường được duyệt. Trường hợp có thay đổi phải báo cáo về cơ quan phê duyệt 

hoặc xác nhận hồ sơ môi trường là Sở TNMT hay Phòng TNMT để được hướng dẫn, 

hoàn chỉnh hồ sơ theo quy định. 

2- Trường hợp hồ sơ môi trường TYT chưa thực hiện đầy đủ các nội dung 

được phê duyệt, thì TTYT liên hệ UBND tuyến huyện báo cáo, đề xuất chủ trương , 

vốn đầu tư mới hoặc sửa chữa HT xử lý nước thải cho HT này để vận hành  tốt đảm 

bảo xử lý được nước thải y tế, đồng thời đề xuất đầu tư hạng mục công trình lưu trữ 

chất thải, đảm bảo lưu trữ trước khi vận chuyển, đem xử lý chất thải y tế đúng quy 

định.    

Khi nhận được công văn này đề nghị TTYT tuyến huyện nhanh chóng bố trí cán bộ 

chuyên trách về XDCB và về môi trường triển khai thực hiện tốt công tác này tại Đơn vị 

mình và tại các TYT thuộc địa bàn quản lý.  

Trân trọng kính chào./. 

 

 

 

      
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

-Sở TNMT (phối hợp, để biết) 

- Lưu: VT, KHTC. 
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