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KẾ HOẠCH  

Quản lý chất thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang năm 2023 

Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế 

quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế ; 

Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10/01/2022 của Bộ Tài 

nguyên & Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều Luật Bảo vệ 

môi trường; 

Căn cứ tình hình quản lý chất thải y tế năm 2022 của đơn vị, Bệnh 

viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang xây dựng Kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 

2023 như sau: 

PHẦN I. THỰC TRẠNG CÔNG TÁC QLCTYT 

1.  Thông tin chung  

- Lãnh đạo đơn vị phụ trách công tác QLCTYT: Hoàng Chí Thành. Số 

điện thoại: 0983191668. Email: Drthanhbvbg@gmail.com 

- Khoa/phòng đầu mối về công tác QLCTYT: Khoa KSNK 

- Cán bộ chuyên trách về công tác QLCTYT: Đỗ Quỳnh Dương. Số 

điện thoại: 0947110591. Email: doquynhduong91@gmail .com 

- Số khoa, phòng của đơn vị: 50 

- Số giường bệnh (thực kê): 1390 

- Số lượt khám bệnh/ngày: 1000 

2.  Thực trạng công tác QLCTYT  

- Về thực hiện các thủ tục, hồ sơ về BVMT, QLCTYT: Bệnh viện đã 

hoàn thiện đầy đủ thủ tục, hồ sơ về BVMT, QLCTYT như sổ đăng ký chủ 

nguồn thải, giấy phép xả thải, báo cáo đánh giá tác động môi trường…Tiến 

hành hoàn thiện hồ sơ xin cấp giấy phép môi trường ngay sau khi tòa nhà 7 

tầng chuyên khoa đặc thù hoàn thiện và đưa vào sử dụng.  

- Về tập huấn, truyền thông, phổ biến các quy định về QLCTYT: Tổ 

chức tập huấn cho NVYT, nhân viên vệ sinh 1 lần/năm kết hợp với các nội 

dung khác. Treo, dán tranh ảnh, pano về quản lý chất thải.  
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- Về thực hiện phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý/Chuyển giao xử lý 

CTYT: Thực hiện đúng quy định. 

- Về thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ: Thực hiện theo 

đúng quy định trong báo cáo đánh giá tác động môi trường, giấy phép xả 

thải. 

- Về thực hiện/khắc phục các tồn tại trong công tác QLCTYT theo 

biên bản thanh tra, kiểm tra có liên quan: đã khắc phục những tồn tại. 

- Về kiểm tra, giám sát tổ chức thực hiện công tác QLCTYT: Tổ chức 

kiểm tra, giám sát tuân thủ quy định về quản lý chất thải tại các khoa, 

phòng, trung tâm. 

- Các vấn đề khác cần khắc phục, cải thiện: Cần kiểm tra, giám sát 

thường xuyên hơn, các khoa phòng trung tâm và người bệnh cần hợp tác 

nhiều hơn. 

- Kinh phí thực hiện việc QLCTYT: khoảng 1.650.000.000 Đ 

3.  Các vấn đề cần ưu tiên giải quyết  

- Tiến hành các thủ tục cần thiết xin cấp phép Giấy phép môi trường.  

- Hệ thống xử lý nước thải cần quan tâm bảo dưỡng định kỳ, kịp thời 

sửa chữa khi có hỏng hóc. 

- Cán bộ, nhân viên y tế cần được tập huấn, phổ biến lại các quy định 

về QLCTYT, đặc biệt một số nội dung theo Thông tư 20/2021/TT-BYT. 

- Tăng cường thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế.  

PHẦN II. KẾ HOẠCH QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 

1.  Mục đích, yêu cầu 

1.1. Mục đích 

- Thực hiện QLCTYT theo quy định tại Thông tư 20/2021/TT-BYT 

và các văn bản pháp luật khác có liên quan. 

-  Nâng cao hơn nữa sự phối hợp giữa các khoa, phòng, trung tâm với 

khoa KSNK trong công tác QLCTYT, nâng cao nhận thức của từng NVYT, 

người bệnh và các đối tượng khác trong QLCTYT tại Bệnh viện. 

1.2. Yêu cầu, mục tiêu cụ thể 

- Thực hiện đầy đủ các quy định về hồ sơ, thủ tục môi trường.  

- 100% CTYT phát sinh được phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển 

và xử lý đúng quy định. 
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- 100% cán bộ, nhân viên y tế, người lao động được đào tạo, tập huấn, 

truyền thông, phổ biến các quy định về QLCTYT. 

- 100% các khoa, phòng, trung tâm thường xuyên kiểm tra, giám sát 

và giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh  trong quá trình 

tổ chức thực hiện QLCTYT.  

- Hệ thống xử lý nước thải của Bệnh viện hoạt động tốt, không để xảy 

ra sự cố, nước thải sau xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật  quốc gia theo quy định. 

2.  Giải pháp, nhiệm vụ 

2.1. Giải pháp tổ chức quản lý, hành chính 

- Thực hiện thủ tục/hồ sơ về BVMT, QLCTYT: 

+ Xin cấp phép Giấy phép môi trường. 

+ Rà soát hồ sơ liên quan đến thủ tục, hồ sơ môi trường, đảm bảo còn 

hạn theo quy định. 

+ Triển khai các hoạt động theo nội dung giấy phép xả thải và giấy 

phép môi trường. 

- Rà soát, tuân thủ đúng hợp đồng chuyển giao chất thải y tế;  

- Đấu thầu và ký hợp đồng thực hiện quan trắc/giám sát môi trường 

định kỳ. 

- Ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ theo dõi chất thải y tế, Sổ nhật ký 

vận hành công trình, hệ thống, thiết bị xử lý CTYT. 

- Yêu cầu đơn vị xử lý chất thải cung cấp đầy đủ chứng từ xử lý CTYT 

theo quy định, đúng thời gian. 

- Báo cáo công tác QLCTYT đúng quy định. 

2.2. Giải pháp kỹ thuật 

- Xây dựng và trình ban hành các quy định, quy trình kỹ thuật về 

QLCTYT; bảng kiểm kiểm tra thực hiện QLCTYT; 

- Rà soát, bổ xung và trang bị đầy đủ dụng cụ, bao bì đựng chất thải y 

tế; chuẩn bị đầy đủ vật tư tiêu hao, hóa chất khử khuẩn. 

- Thực hiện giảm thiểu chất thải y tế; giảm thiểu chất thải nhựa trong y tế. 

- Quản lý chất thải rắn thông thường sử dụng để tái chế, tích cực phân 

loại, thu gom chất thải có khả năng tái chế nhằm hạn chế lượng chất thải 

phát sinh ra ngoài môi trường. 
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- Vận hành, bảo dưỡng công trình, hệ thống, thiết bị xử lý chất thải y 

tế theo quy định. 

2.3. Truyền thông, tập huấn, phổ biến các quy định về QLCTYT  

- Xây dựng tài liệu, phương tiện truyền thông về QLCTYT; sử dụng 

các tài liệu truyền thông sẵn có, tiếp tục bổ xung thêm pano, tranh ảnh dán, 

treo khuyến khích mọi người thực hiện. 

- Tổ chức/lồng ghép chương trình tập huấn, phổ biến các quy định về 

QLCTYT. Trong năm 2023, tổ chức được ít nhất một buổi tập huấn về 

QLCTYT. 

- Xây dựng và tổ chức các cuộc thi về công tác quản lý chất thải y tế; 

thực hiện các hoạt động hưởng ứng ngày Môi trường thế giới. 

2.4. Giải pháp ứng phó sự cố môi trường do chất thải y tế 

- Lập Kế hoạch PN&ƯPSCMT do chất thải y tế (thực hiện Luật BVMT 

2020 và TT 20/2021/TT-BYT) 

- Xây dựng Quy trình ứng phó sự cố môi trường theo hướng dẫn của 

Bộ Y tế; 

- Xây dựng các kịch bản và thực hành diễn tập về quy trình ứng phó sự 

cố cho các loại sự cố môi trường do chất thải y tế có thể xảy ra tại đơn vị;  

- Xây dựng Hướng dẫn kỹ thuật xử lý môi trường sau sự cố cho một số 

loại sự cố môi trường điển hình do chất thải y tế; 

- Xây dựng hệ thống quản lý phòng ngừa và ứng phó sự cố môi trường 

do chất thải y tế. 

2.5. Giải pháp tài chính 

Huy động các nguồn lực: 

-  Nguồn thu của đơn vị; 

- Sự tài trợ của các tổ chức, cá nhân (nếu có); 

- Nguồn hợp pháp khác (nếu có). 

2.6. Kiểm tra, giám sát và báo cáo  

- Tổ chức tự kiểm tra giám sát thường xuyên, đột xuất;  

- Đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc phát sinh 

trong quá trình tổ chức thực hiện QLCTYT. 

- Xây dựng báo cáo QLCTYT định kỳ, đột suất đảm bảo đúng quy định. 
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- Xây dựng báo cáo kết quả khắc phục tồn tại theo biên bản thanh tra, 

kiểm tra của cơ quan có thẩm quyền. 

3. Tiến độ thực hiện 

TT Nội dung thực hiện 
Thời gian thực hiện (tháng) 

T01 T02 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 

1.  Thực hiện giải pháp 

tổ chức quản lý, 

hành chính 

 x           

2.  Ký hợp đồng 

chuyển giao các loại 

chất thải y tế 

     x      

 

3.  Ký hợp đồng thực 

hiện quan trắc/giám 

sát môi trường định 

kỳ. 

x   x   x   x  

 

4.  Thực hiện thủ 

tục/hồ sơ xin cấp 

phép Giấy phép môi 

trường 

  x         

 

5.  Rà soát trang thiết 

bị phục vụ 

QLCTYT 

x           

 

6.  Bổ xung thêm tranh 

ảnh, pano cổ động 
    x       

 

7.  Xây dựng các giải 

pháp ứng phó sự cố 
 x          

 

8.  Giám sát thực hiện Hàng tháng 

9.  Tổ chức tập huấn      x       

4. Dự trù kinh phí 

Kinh phí cho công tác quản lý chất thải y tế năm 2023 là 

1.650.000.000 đ, bằng chữ: Một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng (chi tiết 

tại phụ lục kèm theo Kế hoạch). 

5. Tổ chức thực hiện 

5.1. Khoa KSNK  

- Đầu mối phụ trách công tác QLCTYT;  
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- Xây dựng tài liệu, quy định/quy trình về QLCTYT; Tổ chức truyền 

thông, tập huấn, phổ viến về QLCTYT. 

- Kiểm tra, giám sát thực hiện QLCTYT;  

- Báo cáo kết quả QLCTYT định kỳ/đột xuất theo quy định. 

- Bố trí người để vận hành công trình/hệ thống/thiết bị xử lý chất thải 

lỏng. 

- Quản lý, theo dõi Sổ giao nhận chất thải y tế, chứng từ CTNH; Sổ 

nhật ký vận hành công trình/hệ thống/thiết bị XLCTYT. 

- Dự trù mua sắm phương tiện, dụng cụ, hóa chất cần thiết phục vụ 

QLCTYT. 

5.2. Phòng Hành chính quản trị 

- Phối hợp với khoa KSNK vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa hệ thống 

xử lý nước thải bệnh viện. 

- Mua sắm phương tiện, dụng cụ cần thiết phục vụ công tác QLCTYT. 

- Thực hiện đấu thầu, tìm đơn vị có đủ năng lực, điều kiện chuyển giao 

CTYT. 

5.3. Phòng Tài chính - Kế toán  

- Phối hợp xây dựng kinh phí hoạt động hàng năm để thực hiện kế hoạch.  

- Thực hiện thủ tục thanh quyết toán theo quy định của  pháp luật. 

Trên đây là Kế hoạch quản lý chất thải y tế năm 2023, yêu cầu các 

Khoa, phòng, trung tâm nghiêm túc phổ biến và triển khai thực hiện có hiệu quả./. 

Nơi nhận : 
- Ban Giám đốc (B/c) ; 

- Khoa, phòng, TT (T/h) ; 

Lưu : VT,KSNK. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

  

 

Hoàng Chí Thành 
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Phụ lục 

DỰ TRÙ KINH PHÍ QUẢN LÝ CHẤT THẢI Y TẾ NĂM 2023 

(Kèm theo Kế hoạch số     /KH-BVĐK ngày      /02/2023 của BVĐKTBG) 
 

TT Các hạng mục Trang thiết bị cần mua sắm 
Dự kiến 

kinh phí (VNĐ) 

1 Giảm thiểu, tái sử dụng, 

tái chế  

- phương tiện thu gom, phân 

loại   
60.000.000 

2 Phân loại tại nguồn  - Túi nilon xanh, vàng, đen, 

trắng + gắn nhãn 

- Hộp đựng chất thải sắc nhọn 

90.000.000 

3 Thu gom, lưu giữ CTYT - Xe tôn chở rác  90.000.000 

4 Lưu giữ  CTYT tại đơn vị Biển cảnh báo, phân loại chất 

thải các loại 
15.000.000 

5 Chuyển giao chất thải y tế Hợp đồng vận chuyển và xử 

lý chất thải với đơn vị có 

giấy phép phù hợp 

1.300.000.000 

6 Xử lý nước thải tại bệnh 

viện  

Vận hành, hóa chất, điện 

nước, dẫu mỡ, bảo dưỡng   
70.000.000 

7 Bảo hộ lao động Găng tay vệ sinh, giầy đế 

cứng, quần áo bảo hộ, khẩu 

trang, kính bảo vệ mắt 

15.000.000 

8 Truyền thông Tài liệu, phương tiện truyền 

thông 
10.000.000 

TỔNG KINH PHÍ 1.650.000.000  

(Bằng chữ: Một tỷ sáu trăm năm mươi triệu đồng chẵn)  
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