
             UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 
 

Số:             /SYT-NVY 
V/v báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế 

và thực hiện cơ sở y tế Xanh – Sạch – Đẹp 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

An Giang, ngày       tháng  01   năm 2021 

   

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 32/MT-YT ngày 18/01/2021 của Cục Quản lý môi 

trường Y tế về việc báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế 

Xanh – Sạch – Đẹp; 

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

1. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế năm 2020 và báo cáo kết quả quản 

lý chất thải y tế năm 2019 (đối với các đơn vị chưa hoàn thiện báo cáo năm 

2019); thực hiện báo cáo trên hệ thống phần mềm và hoàn thành trước ngày 

31/01/2021. 

2. Thực hiện báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế năm 2020 và báo cáo 

kết quả quản lý chất thải y tế năm 2019 (đối với các đơn vị chưa hoàn thiện báo 

cáo năm 2019); thực hiện trên hệ thống phần mềm và báo cáo Cục Quản lý môi 

trường y tế trước ngày 31/03/2021 theo quy định tại Điều 16 của Thông tư liên 

tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015.  

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

 

 

 

      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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