
UBND TỈNH AN GIANG 

SỞ Y TẾ 

 

Số:              /SYT-NVY 
V/v đánh giá thực hiện Kế hoạch ứng 

phó BĐKH của ngành Y tế và sự tham 

gia của doanh nghiệp 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
An Giang, ngày      tháng  7  năm 2022 

     

 

Kính gửi:  

- Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố; 

- Bệnh viện tư nhân và Phòng khám tư nhân trong tỉnh; 

- Các doanh nghiệp kinh doanh dược, thiết bị y tế trong tỉnh. 

 

 Căn cứ Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu của ngành Y tế 

giai đoạn 2019-2030 và tầm nhìn 2050 của Bộ Y tế đã ban hành ngày 24/12/2018.  

Căn cứ Công văn số 355/MT-SKHC ngày 22/7/2022 của Cục Quản lý môi 

trường Y tế về việc đánh giá thực hiện Kế hoạch ứng phó Biến đổi khí hậu 

(BĐKH) của ngành Y tế và sự tham gia của doanh nghiệp.  

Hiện nay, Cục Quản lý môi trường y tế đang tiến hành rà soát, đánh giá 

tình hình thực hiện Kế hoạch ứng phó với BĐKH của ngành y tế để điều chỉnh, 

cập nhật và xác định các hoạt động ưu tiên. Để có thông tin và phối hợp với Cục 

Quản lý môi trường, Sở Y tế đề nghị các đơn vị thực hiện các nội dung sau:  

1. Đối với Bệnh viện và phòng khám tư nhân: Cung cấp thông tin trực 

tuyến bằng cách trả lời các câu hỏi đã thiết kế sẵn; theo địa chỉ truy cập vào 

đường link (đính kèm trong thư ngỏ số 2).  

2. Đối với các doanh nghiệp: Cung cấp thông tin trực tuyến bằng cách trả 

lời các câu hỏi đã thiết kế sẵn tại đường link (đính kèm trong thư ngỏ số 3). 

3. Đề nghị Phòng Y tế huyện, thị xã, thành phố hỗ trợ triển khai đến các cơ 

sở để phối hợp với Cục Quản lý môi trường y tế cung cấp thông tin liên quan đến 

hoạt động ứng phó BĐKH. 



 Để đảm bảo tiến độ thực hiện các cơ sở cung cấp thông tin trong ngày 

27/7/2022 theo đường link nêu trên. Mọi thông tin chi tiết đề nghị các cơ sở liên 

hệ Phòng Quản lý sức khoẻ môi trường và hoá chất – Cục Quản lý môi trường y 

tế, số điện thoại: 0912.151.352. 

Đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện./. 

 

  

      
       Nơi nhận: 

- Như trên; 

- BGĐ Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

(đính kèm địa chỉ các cơ sở) 

 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 
   

 

 

 

 

 

Phan Vân Điền Phương 
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