BỘ Y TẾ
CỤC QUẢN LÝ
MÔI TRƯỜNG Y TẾ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 499 /MT-YT

Hà Nội, ngày 01 tháng 6 năm 2017

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tham gia cuộc thi Tìm hiểu về quản
lý chất thải, bảo vệ môi trường
trong hoạt động y tế

Kính gửi: ………………………………………………………..
………………………………………………………..
Để góp phần tích cực vào việc giảm thiểu tình trạng ô nhiễm môi trường
và nguy cơ tiềm ẩn đối với sức khỏe con người thông qua thay đổi nhận thức và
hành vi của các cán bộ đang và sẽ công tác trong lĩnh vực y tế, các cấp lãnh đạo,
các cơ quan truyền thông và cộng đồng về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường
trong hoạt động y tế, Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế phối hợp với Dự án
Hỗ trợ xử lý chất thải bệnh viện tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu về quản lý chất thải,
bảo vệ môi trường trong hoạt động y tế”.
Đối tượng tham gia dự thi là công dân Việt Nam, từ đủ 18 tuổi trở lên
đang học tập, công tác và làm việc trong trong các lĩnh vực sau:
- Các cán bộ đang công tác trong các cơ sở y tế trên cả nước;
- Các cán bộ đang công tác trong các cơ quan nhà nước về Y tế, Tài
nguyên và Môi trường;
- Các sinh viên, giảng viên đang học tập, nghiên cứu, giảng dạy tại các
khoa/ngành học Y, Dược, Tài nguyên và Môi trường trên cả nước;
Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế kính đề nghị Quý Cơ quan/Đơn
vị/Trường thông báo và triển khai tới tất cả các cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, học sinh, sinh viên trong Cơ quan/Đơn vị/Trường để hưởng
ứng, tham gia Cuộc thi (xin gửi kèm theo Thể lệ hướng dẫn tham gia Cuộc thi).
Thời gian đăng kí dự thi vòng sơ khảo: 05/06/2017 – 05/07/2017
Địa chỉ nộp bài thi: Cục Quản lý Môi trường Y tế (phòng số 13.13)- Tòa
nhà Tổng cục Dân số-Kế hoạch hóa gia đình, Ngõ số 8 Tôn Thất Thuyết,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội.
Rất mong nhận được sự chỉ đạo và tích cực tham gia của Quý Cơ
quan/Đơn vị/Trường để cuộc thi đạt được hiệu quả cao.
Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có khó khăn vướng mắc đề nghị
liên hệ bà Phan Thị Lý - số điện thoại: 04.3.7368902/0913827036 hoặc ông Vũ
Đức Thành - số điện thoại 0983604482 để được hỗ trợ.
Trân trọng cảm ơn./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT, YT

Chứng thư: Cục Quản lý Môi trường y tế
Ngày ký: 02/06/2017 09:13:18
Hệ thống VOffice Bộ Y Tế

DANH SÁCH NHẬN CÔNG VĂN
(Kèm theo Công văn số 499 /MT-YT ngày 01 tháng 6 năm 2017)
- 63 Sở Y tế tỉnh, thành phố
- 63 Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh, thành phố
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế
- Các trường đại học/viện đào tạo có khoa/ngành học về Y, Dược, Tài
nguyên và Môi trường.

