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Hà Nội, ngày   05 tháng 10 năm 2020  

V/v tổ chức công bố đủ điều kiện 

thực hiện QTMTLĐ. 
 

 

Kính gửi: Văn phòng Bộ Y tế. 
 

Thực hiện Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 của Chính phủ Quy 

định chi tiết một số điều của Luật an toàn vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định 

kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi 

trường lao động (sau đây gọi là Nghị định số 44/2016/NĐ-CP) và Nghị định 

140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 về việc sửa đổi, bổ sung các Nghị định liên 

quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh và thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý 

nhà nước của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội (sau đây được gọi tắt là Nghị 

định số 140/2018/NĐ-CP), tính đến ngày 04/10/2020, đã có 177 đơn vị thực hiện 

thủ tục công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo quy định (gồm 26 

đơn vị công bố tại Bộ Y tế và 151 đơn vị công bố tại Sở Y tế). 

Cục Quản lý môi trường y tế cập nhật danh sách, thông tin của 177 tổ chức 

công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động và đề nghị Văn phòng Bộ Y tế: 

1. Đăng tải trên Cổng thông tin điện tử Bộ Y tế theo quy định tại Khoản 2, 

Điều 34 của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP danh sách đơn vị đã công bố đủ điều 

kiện quan trắc môi trường lao động. 

2. Rút toàn bộ các công bố Danh sách đơn vị đã công bố đủ điều kiện quan 

trắc môi trường lao động trước đây trên website của Bộ Y tế. 

Mọi chi tiết đề nghị liên hệ Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế, địa chỉ ngõ 

8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, Nam Từ Liêm, Hà Nội (Điện thoại: 02432272855/ 

0982976376, Email: baocaoytld@moh.gov.vn/ baocaoytld@gmail.com). 

Trân trọng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ của Quý Văn phòng. 
 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- CT. Nguyễn Thị Liên Hương (để báo cáo); 

- Sở Y tế 63 tỉnh/thành phố (để phối hợp); 

- TT YTDP/KSBT 62 tỉnh/thành phố (để phối hợp); 

- Trung tâm SKLĐ và MT Bình Dương (để phối hợp); 

- Văn phòng Cục QLMTYT (để cập nhật); 

- Lưu: VT, LĐ. 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

[daky] 

 

 

Lương Mai Anh 
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