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QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành tài liệu hướng dẫn quản lý chất thải y tế
CỤC TRƯỞNG CỤC QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG Y TẾ
Căn cứ Quyết định số 1534/QĐ-BYT ngày 07/5/2013 của Bộ trưởng Bộ Y
tế quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Quản lý
môi trường y tế, Bộ Y tế;
Căn cứ kết quả đánh giá các tài liệu hướng dẫn về quản lý chất thải y tế của
các thành viên Hội đồng Khoa học và Công nghệ của Cục Quản lý môi trường y
tế (thành lập tại Quyết định số 25/QĐ-MT ngày 04/3/2014);
Theo đề nghị của Trưởng phòng Môi trường cơ sở y tế,
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này các tài liệu để hướng dẫn các cơ
sở y tế triển khai thực hiện công tác quản lý chất thải y tế gồm:
1. Sổ tay hướng dẫn quản lý chất thải y tế trong bệnh viện;
2. Hướng dẫn áp dụng công nghệ xử lý nước thải y tế;
3. Hướng dẫn áp dụng công nghệ không đốt xử lý chất thải rắn y tế.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.
Điều 3. Các ông, bà Chánh Văn phòng Cục, Trưởng phòng Môi trường cơ
sở y tế, thủ trưởng các cơ sở y tế và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi
hành Quyết định này./.
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