
 
 

UBND TỈNH HÀ TĨNH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

SỞ Y TẾ Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 36/SYT- NVY 
V/v triển khai thực hiện Quyết định 

số 5959/QĐ-BYT và báo cáo công 

tác quản lý chất thải y tế, thực hiện 

cơ sở y tế xanh sạch đẹp năm 2021 

Hà Tĩnh, ngày 05 tháng 01 năm 2022 
 

          

Kính gửi:   

- Các bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các trung tâm y tế tuyến huyện; 

- Các cơ sở khám, chữa bệnh ngoài công lập. 

 

Bộ Y tế ban hành Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 31/12/2021 về việc 

Bộ Tiêu chí cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, Quyết định này thay thế Quyết định số 

3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ Y tế về việc phê duyệt kế hoạch triển 

khai cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 

của Bộ Y tế về hướng dẫn triển khai cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp. 

 Thực hiện Công văn số 752/MT-YT ngày 30/12/2021 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 trên Hệ thống thông tin quản lý môi trường cơ sở y tế; Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị triển khai thực hiện những nội dung sau: 

1. Phổ biển, triển khai thực hiện Quyết định số 5959/QĐ-BYT ngày 

31/12/2021 của Bộ Y tế; căn cứ Bộ Tiêu chí để rà soát, sửa đổi bổ sung kế hoạch 

và triển khai xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp giai đoạn 2022-2025.  

2. Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế và thực hiện cơ sở y tế xanh - 

sạch - đẹp năm 2021 theo các biểu mẫu trên Hệ thống thông tin quản lý môi 

trường cơ sở y tế tại địa chỉ https://moitruongyte.vn/login trước ngày 07/01/2022. 

Lưu ý: Đơn vị gửi báo cáo bằng tài khoản Quản lý của đơn vị và chịu 

trách nhiệm về tính chính xác của số liệu báo cáo trên hệ thống. 

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật là đầu mối tổng hợp số liệu toàn 

tỉnh, gửi báo cáo trên hệ thống phần mềm trước ngày 10/01/2022. 

Đề nghị đơn vị thực hiện nghiêm túc, đúng thời hạn./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- Sở Tài nguyên và Môi trường (để biết); 

- Ban Giám đốc Sở; 

- UBND các huyện (để p/h chỉ đạo); 

- Phòng Y tế các huyện; TP, TX; 

- Cổng TTĐT Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVY. 

KT.GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

Nguyễn Lương Tâm 
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