
UBND TỈNH BÌNH ĐỊNH CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
SỞ Y TẾ Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:          /SYT-KHTC       Bình Định, ngày        tháng      năm 2020  

V/v Kết quả đánh giá tình hình
thực hiện “cơ sở y tế xanh, sạch,
đẹp” năm 2020; thực hiện quy
định pháp luật về bảo vệ môi

trường và xử lý chất thải y tế; thực
hiện giảm thiểu chất thải nhựa và

tái chế, tái sử dụng chất thải.

    Kính gửi: 
- Các bệnh viện đa khoa, chuyên khoa tuyến tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình;
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh – Phần mở rộng.

Căn cứ Kế hoạch số 21/KH-SYT ngày 13/02/2020 của Sở Y tế về việc
phát động phong trào thi đua “Xây dựng cơ sở y tế xanh - sạch - đẹp, giảm thiểu
chất thải nhựa, góp phần bảo vệ môi trường, hướng tới sự hài lòng của người
bệnh"; thực hiện kế hoạch kiểm tra của Sở Y tế tại công văn số 1078/SYT-KHTC
ngày 20/4/2020,

Từ ngày 21/4/2020 đến ngày 04/6/2020, Sở Y tế đã tiến hành kiểm tra,
đánh giá tình hình thực hiện “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” năm 2020; thực hiện
quy định pháp luật về bảo vệ môi trường và xử lý chất thải y tế; thực hiện giảm
thiểu chất thải nhựa và tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải tại 08 bệnh viện
đa khoa, chuyên khoa và 11 TTYT huyện, thị xã, thành phố.

Qua kiểm tra, Sở Y tế có ý kiến nhận xét, đánh giá như sau:

1. Kết quả nổi bật
1.1. Việc thực hiện “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”:
Hầu hết các cơ sở y tế đã chủ động bố trí kinh phí, huy động các nguồn lực

tích cực triển khai thực hiện các giải pháp xây dựng “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”
theo nội dung hướng dẫn và Bộ tiêu chí ban hành tại Quyết định số 3638/QĐ-
BYT ngày 15/7/2016 và Quyết định số 6573/QĐ-BYT ngày 03/11/2016 của Bộ
trưởng Bộ Y tế. Nhờ vậy, phong trào xây dựng “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” trong
toàn Ngành tiếp tục có bước phát triển, tiến bộ hơn những năm trước. Cụ thể:

- 100% đơn vị đạt điểm đánh giá năm 2020 tăng hơn so với điểm đánh giá
của năm 2019.

- Tổng điểm đánh giá toàn tỉnh năm 2020 đạt 1.661,25 điểm; tăng 187,25
điểm so với tổng điểm đánh giá năm 2019; 

- Điểm đánh giá bình quân/ đơn vị năm 2020 đạt 87,43 điểm; tăng 9,85
điểm/ đơn vị so với năm 2019.



- Kết quả đánh giá năm 2020: 100% cơ sở y tế đạt loại “Khá” trở lên;
trong đó có 13/19 ( 68,4%) đơn vị đạt loại “Tốt”, tăng 10 đơn vị so với năm
2019. (Chi tiết tại Phụ lục đính kèm)

- Những đơn vị đạt điểm tối đa đối với từng nhóm nội dung của Bộ Tiêu
chí đánh giá gồm có:

+ Nội dung Xanh (đạt 15/ 15 điểm):  BVĐK tỉnh, BV ĐKKV Bồng Sơn,
Bệnh viện Mắt, TTYT Vân Canh, TTYT Tuy Phước, TTYT Vĩnh Thạnh, TTYT
Hoài Nhơn, TTYT Quy Nhơn, TTYT Tây Sơn, TTYT An Nhơn, BVĐK tỉnh – PMR.

+ Nội dung Sạch (đạt 35/ 35 điểm): Bệnh viện Mắt, BVĐK tỉnh – PMR.
+ Nội dung Quản lý chất thải (đạt 25/ 25 điểm);  BVĐK tỉnh, Bệnh viện

ĐKKV Bồng Sơn, TTYT Quy Nhơn, TTYT Hoài Nhơn, BVĐK tỉnh - PMR.
- Những đơn vị luôn duy trì vị trí xếp hạng trong nhóm dẫn đầu các năm

qua là:  Bệnh viện Đa khoa tỉnh – PMR, TTYT Hoài Nhơn; TTYT Tuy Phước,
TTYT Vân Canh; Bệnh viện Đa khoa tỉnh, TTYT Tây Sơn.

1.2. Việc thực hiện quy định pháp luật về BVMT và xử lý chất thải y tế:
Nhìn chung, công tác bảo vệ môi trường và xử lý chất thải y tế được các

đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc, cơ bản tuân thủ theo Thông tư liên tịch số
58/2015/TTLT-BYT-BTNMT và các quy định pháp luật hiện hành. Cụ thể:

- Hầu hết cơ sở y tế đã hoàn thành việc lập thủ tục và được cấp có thẩm
quyền phê duyệt các hồ sơ môi trường theo quy định của pháp luật. 

- Các cơ sở y tế đã chủ động bố trí, bổ sung kinh phí và huy động các
nguồn lực để triển khai thực hiện các hoạt động, nhiệm vụ về bảo vệ môi trường,
xử lý chất thải y tế gắn với “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” tại đơn vị; tăng cường
phổ biến văn bản pháp luật, tuyên truyền và hướng dẫn cho bệnh nhân, người
nhà bệnh nhân tham gia thực hiện. 

- 100% cơ sở y tế có văn bản phân công lãnh đạo đơn vị phụ trách, giao
nhiệm vụ cụ thể cho khoa, phòng và cán bộ chuyên trách quản lý công tác bảo vệ
môi trường và xử lý chất thải y tế.

- 100% cơ sở y tế duy trì vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế; ký hợp
đồng và thực hiện phân loại, thu gom, chuyển giao chất thải y tế thông thường,
chất thải y tế nguy hại cho các đơn vị có giấy phép hành nghề hợp pháp để xử lý.

- 100% cơ sở y tế thực hiện quan trắc định kỳ chất lượng nước thải y tế
trước khi xả thải vào nguồn nước; ghi chép tương đối đầy đủ các loại sổ sách và
định kỳ báo cáo số liệu, kết quả quản lý chất thải y tế theo quy định hiện hành.

1.3. Việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa và tái chế, tái sử dụng
chất thải:

- 100% cơ sở y tế xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện cơ sở y tế “xanh,
sạch, đẹp” và xây dựng kế hoạch giảm thiểu chất thải nhựa có chỉ tiêu phấn đấu,
mốc thời gian thực hiện và các nội dung, giải pháp thực hiện cụ thể.

- 100% cơ sở y tế ký cam kết giảm thiểu chất thải nhựa giữa Thủ trưởng
đơn vị với các khoa/ phòng và các đơn vị cung cấp dịch vụ tại cơ sở y tế; triển
khai các biện pháp giảm thiểu chất thải nhựa sử dụng 1 lần, túi nilon khó phân
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hủy và tăng cường tái chế, tái sử dụng chất thải theo các nội dung hướng dẫn
trong Kế hoạch số 17/KH-SYT ngày 11/02/2020 của Sở Y tế.

- TTYT huyện Vân Canh là đơn vị điển hình của toàn Ngành về hoạt động
truyền thông và bước đầu thực hiện có hiệu quả việc giảm thiểu chất thải nhựa,
túi nilon khó phân hủy (Tại các khoa, phòng đều có áp phích truyền thông “Nói
không với các sản phẩm túi nilon và sản phẩm nhựa dùng một lần”; Tại nơi cấp
thuốc cho bệnh nhân có nội dung khuyến cáo “Hãy mang theo túi khi đi nhận
thuốc để hạn chế rác thải nhựa”; Không sử dụng túi nilon khó phân hủy để làm
bao bì đựng thuốc cấp cho bệnh nhân;…).

2. Tồn tại, hạn chế
2.1. Việc thực hiện “cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”:
- Còn một số đơn vị chưa thật sự quan tâm và coi trọng nhiệm vụ xây

dựng “cơ sở y tế xanh, sạch đẹp” hoặc có tư tưởng chủ quan, tâm lý thỏa mãn
với kết quả đã đạt được trước đây; chưa phát huy tinh thần chủ động, thiếu đầu
tư kinh phí, chưa tích cực triển khai các giải pháp nhằm cải thiện môi trường,
cảnh quan của cơ sở y tế và các điều kiện phục vụ bệnh nhân. Qua đó đã làm ảnh
hưởng đến chất lượng hoạt động, cung ứng dịch vụ của cơ sở y tế hướng tới sự
hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng, cụ thể:

+ Tiêu chí  “Xanh”: Có 01 đơn vị đạt  dưới 80% khung điểm đánh giá
(TTYT An Lão, đạt 09 điểm).

+ Tiêu chí “Sạch”: Có 01 đơn vị đạt dưới 80% khung điểm đánh giá (Bệnh
viện Lao và Bệnh phổi, đạt 26,5 điểm).

+ Tiêu chí “Quản lý chất thải y tế”: Có 04 đơn vị đạt dưới 80% khung
điểm đánh giá (TTYT Phù Mỹ, đạt 19 điểm; TTYT An Lão, đạt 19 điểm; TTYT
Vĩnh Thạnh, đạt 19 điểm; Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình, đạt 19,5 điểm).

+ Tiêu chí “Đẹp”: Có 01 đơn vị đạt dưới 80% khung điểm đánh giá (TTYT
An Lão, đạt 11 điểm).

+ Tiêu chí “Tổ chức triển khai”: Có 02 đơn vị đạt dưới 80% khung điểm
đánh giá (Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, đạt 3,25 điểm; Bệnh viện Y học cổ truyền
và PHCN, đạt 2,5 điểm).

- Các điểm tồn tại và hạn chế, ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cung
ứng dịch vụ của cơ sở y tế và sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân là:

+ Nhà vệ sinh xuống cấp hoặc chưa đảm bảo sạch sẽ, còn bị đọng nước, có
mùi hôi: TTYT Phù Mỹ, TTYT An Lão, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi, Bệnh viện
ĐKKV Bồng Sơn, TTYT Phù Cát, TTYT An Nhơn.

+ Nhà vệ sinh thiếu bồn rửa tay, gương soi; thiếu xà phòng/ dung dịch rửa
tay; thiếu giấy vệ sinh,..: TTYT An Lão, TTYT Phù Mỹ, TTYT Hoài Ân, Bệnh viện
Lao và Bệnh phổi.

+ Chưa cung cấp đủ quần áo, ga trải giường, vật dụng sinh hoạt cho người
bệnh: TTYT An Lão, TTYT Phù Mỹ, TTYT Hoài Ân, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

+ Tủ đầu giường còn thiếu hoặc bị hư hỏng: TTYT Phù Mỹ, TTYT An Lão,
Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn.
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2.2. Việc thực hiện quy định pháp luật về BVMT và xử lý chất thải y tế:
- Một số cơ sở y tế chưa có đầy đủ hồ sơ môi trường theo quy định, đó là: 
+ Chưa có Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước: Bệnh viện Y học cổ

truyền & Phục hồi chức năng. 
+ Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước đã hết hạn nhưng chưa lập hồ

sơ gia hạn: TTYT Vân Canh, TTYT Tuy Phước, TTYT Hoài Ân, BVĐK Hòa Bình.
+ Chưa lập hồ sơ cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất: TTYT Phù Mỹ.
- Nơi lưu giữ chất thải tập trung chưa đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định

hiện hành: TTYT An Lão, TTYT Hoài Ân, TTYT Vĩnh Thạnh.
- Chất thải tại khu vực lưu giữ chất thải tập trung còn để trực tiếp trên sàn

nhà / trên đất: TTYT An Lão, TTYT Hoài Ân.
- Không có đồng hồ đo lưu lượng nước thải trước khi xả thải vào nguồn

nước: TTYT Hoài Ân, TTYT An Lão.
- Chất lượng nước thải y tế sau khi qua hệ thống xử lý tại một số đơn vị

chưa được duy trì ổn định, từng nơi từng lúc vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt
tiêu chuẩn môi trường theo quy định hiện hành (như: NH4+, BOD, Coliform).

2.3. Việc thực hiện giảm thiểu chất thải nhựa và tái chế, tái sử dụng
chất thải:

- Tại nhiều cơ sở y tế: 
+ Đơn vị cung cấp dịch vụ tại cơ sở y tế chưa được phổ biến, tập huấn về

giảm thiểu chất thải nhựa; chưa có nội dung khuyến cáo khách hàng hạn chế sử
dụng chất thải nhựa và túi nilon khó phân hủy tại căng tin, quầy tạp hóa,...

+ Chưa đưa tiêu chí “Giảm thiểu / chống rác thải nhựa và túi nilon” vào
quy chế hoạt động của đơn vị để thực hiện đánh giá, xếp loại thi đua hàng năm. 

+ Chưa có hình thức biểu dương, khen thưởng các điển hình tiên tiến về
giảm thiểu /chống chất thải nhựa sử dụng 01 lần và túi nilon khó phân hủy.

- Một số cơ sở y tế chưa thực hiện tốt việc quản lý và xử lý chất thải có
khả năng tái chế theo quy định: TTYT An Lão, TTYT Phù Mỹ, TTYT Vĩnh Thạnh,
Bệnh viện Tâm thần, Bệnh viện Mắt, Bệnh viện Lao và Bệnh phổi.

Trên cơ sở các nội dung nhận xét, đánh giá nêu trên; Sở Y tế yêu cầu Thủ
trưởng các đơn vị nghiêm túc chỉ đạo, tổ chức thực hiện những nội dung sau:

- Tăng cường phổ biến, quán triệt trong toàn đơn vị nội dung Quyết định
số 3638/QĐ-BYT ngày 15/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế phê duyệt Kế hoạch
triển khai cơ sở y tế “xanh - sạch - đẹp”, Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-
BYT-BTNMT quy định về quản lý chất thải y tế,... Xác định việc thực hiện “cơ
sở y tế xanh, sạch, đẹp” gắn với các hoạt động xử lý chất thải y tế, bảo vệ môi
trường là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của cơ quan, đơn vị mình; nhằm
góp phần nâng cao chất lượng hoạt động và cung ứng dịch vụ của cơ sở y tế,
hướng tới sự hài lòng của người bệnh, người nhà người bệnh và cộng đồng.

- Tổ chức rà soát, kiểm điểm về những tồn tại, hạn chế tại đơn vị theo Biên
bản kiểm tra của Sở Y tế để sớm triển khai các giải pháp khắc phục; nhất là đối
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với các tồn tại, hạn chế làm ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cung ứng dịch vụ
của đơn vị và sự hài lòng của bệnh nhân, người nhà bệnh nhân (đã nêu ở trên).

- Xây dựng kế hoạch hoạt động chi tiết, đặt ra các mục tiêu, chỉ tiêu phấn
đấu cho từng khoa, phòng, bộ phận và của toàn đơn vị để làm cơ sở tổ chức triển
khai thực hiện; đi đôi với thường xuyên phát động phong trào thi đua xây dựng
“Khoa / phòng xanh, sạch, đẹp”, “Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” trong đơn vị (bao
gồm cả các trạm y tế đối với TTYT huyện, thị xã, thành phố). 

- Chủ động bố trí nguồn kinh phí của đơn vị; đi đôi với tăng cường công
tác chỉ đạo và huy động các nguồn lực, tích cực triển khai thực hiện các giải
pháp xây dựng cơ sở y tế ngày càng “xanh, sạch, đẹp” theo Bộ Tiêu chí do Bộ Y
tế ban hành; đảm bảo tuân thủ, thực hiện tốt các quy định pháp luật hiện hành về
bảo vệ môi trường và xử lý chất thải y tế.

- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn cho bệnh nhân và người
nhà bệnh nhân về thực hành xử lý chất thải y tế, giữ gìn vệ sinh môi trường trong
các buồng bệnh và trong khuôn viên cơ sở y tế theo phương châm “Chung tay
hành động vì cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp”.

- Tăng cường phổ biến, hướng dẫn, tập huấn, truyền thông, vận động viên
chức, người lao động trong cơ sở y tế, các đơn vị cung cấp dịch vụ, bệnh nhân và
người nhà bệnh nhân tích cực hưởng ứng thực hiện các biện pháp giảm thiểu
chất thải nhựa sử dụng một lần và túi nilon khó phân hủy theo Chỉ thị 08/BYT
ngày 29/7/2019, Kế hoạch 1315/KH-BYT ngày 19/11/2019 của Bộ Y tế và Kế
hoạch số 17/KH-SYT ngày 11/02/2020 của Sở Y tế.

- Bổ sung nội dung thực hiện các chỉ tiêu, thành tích về xây dựng “Khoa/
phòng xanh, sạch, đẹp”, “Cơ sở y tế xanh, sạch, đẹp” gắn với nội dung xử lý chất
thải y tế, bảo vệ môi trường vào Quy chế thi đua và khen thưởng của đơn vị. 

- Lãnh đạo đơn vị tăng cường giám sát, thường xuyên kiểm tra các khoa,
phòng, bộ phận và nhân viên y tế trong quá trình thực hiện các nhiệm vụ được
giao. Kịp thời biểu dương và khen thưởng các tập thể, cá nhân tích cực hoạt
động, đạt thành tích tốt; nhân rộng các điển hình tiên tiến./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Lãnh đạo Sở;
- Trang TTĐT Sở Y tế;
- Lưu: VT, KHTC.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Nguyễn Thị Tuyết Nhung
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Phụ lục

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ "CƠ SỞ Y TẾ XANH, SẠCH, ĐẸP" NĂM 2020

(Kèm theo Công văn số       /SYT-KHTC ngày      /6/2020 của Sở Y tế)

Đơn vị

Năm 2019 Năm 2020

Điểm 
đánh giá
(/100đ)

Đạt
mức

Xếp 
hạng

Điểm 
đánh giá
(/100đ)

So với
điểm
năm
2019

Đạt
mức

Xếp 
hạng

Bệnh viện Đa khoa tỉnh–PMR 91,0 Tốt 1 97,0 ↑   6,0 Tốt 1

TTYT huyện Hoài Nhơn 86,5 Tốt 2 95,0 ↑   8,5 Tốt 2

TTYT huyện Vân Canh 82,5 Khá 6 92,0 ↑   9,5 Tốt 3

TTYT huyện Tuy Phước 80,0 Khá 9 92,0 ↑ 12,0 Tốt 3

TTYT huyện Tây Sơn 85,0 Tốt 3 91,5 ↑   6,5 Tốt 5

Bệnh viện Đa khoa tỉnh 83,5 Khá 5 91,5 ↑   8,0 Tốt 5

Bệnh viện Mắt 71,5 Khá 12 91,25 ↑ 19,75 Tốt 7

Bệnh viện Tâm Thần 80,0 Khá 9 91,0 ↑ 11,0 Tốt 8

TTYT thành phố Quy Nhơn 82,5 Khá 6 90,5 ↑   8,0 Tốt 9

Bệnh viện ĐKKV Bồng Sơn 80,5 Khá 8 89,0 ↑   8,5 Tốt 10

TTYT huyện Vĩnh Thạnh 84,0 Khá 4 88,5 ↑   4,5 Tốt 11

TTYT thị xã An Nhơn 70,0 Khá 14 88,5 ↑ 18,5 Tốt 11

TTYT huyện Phù Cát 70,0 Khá 14 85,0 ↑ 15,0 Tốt 13

Bệnh viện YHCT và PHCN 71,5 Khá 12 84,5 ↑ 13,0 Khá 14

Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình 79,5 Khá 11 83,25 ↑ 3,75 Khá 15

TTYT huyện Hoài Ân 67,0 Khá 19 82,0 ↑ 15,0 Khá 16

TTYT huyện Phù Mỹ 69,5 Khá 17 79,0 ↑   9,5 Khá 17

Bệnh viện Lao và Bệnh phổi 70,0 Khá 14 77,25 ↑ 7,25 Khá 18

TTYT huyện An Lão 69,5 Khá 18 72,5 ↑   3,0 Khá 19

TỔNG ĐIỂM TOÀN TỈNH 1.474,0 1.661,25 ↑187,25

ĐIỂM BÌNH QUÂN /ĐƠN VỊ 77,58   87,43 ↑  9,85   
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