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Số:          /BC-SYT Hải Dương, ngày        tháng 8 năm 2022

BÁO CÁO
 Tổ chức đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động đã được công bố

Sở Y tế nhận được Văn bản số 01/ĐĐN-ATMTG ngày 18/7/2022 của 
Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green về đề nghị và Hồ sơ công bố đủ 
điều kiện quan trắc môi trường lao động (có Hồ sơ chi tiết gửi kèm). Hiện tại, hồ 
sơ của Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green về nhân lực, trang thiết bị 
và phạm vị chuyên môn quan trắc môi trường lao động theo đúng qui định tại 
Điều 33 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 15/5/2016 và Nghị định số 
140/2018/NĐ-CP ngày 08/10/2018 của Chính phủ về qui định điều kiện của tổ 
chức quan trắc môi trường lao động.

Sở Y tế Hải Dương tổng hợp các nội dung liên quan, báo cáo Cục Quản lý 
môi trường y tế - Bộ Y tế về việc Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green 
công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động, cụ thể như sau:

1. Tên tổ chức: Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green 
2. Người đại diện: Ông Hoàng Kim Duy
Chức vụ: Giám đốc Công ty
Số điện thoại: 0989 938 640
3. Địa chỉ: Ngã 3, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, tỉnh Hải Dương 
4. Số điện thoại: 0220 627 5555 Số Fax:
Địa chỉ email: antoanmoitruonggreen@gmail.com
5. Người chịu trách nhiệm về chuyên môn: Ông Hồng Quang Thống
Số điện thoại: 035.369.6789  
Địa chỉ email: thongytdpvn@gmail.com                                                  
6. Lĩnh vực được công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động: 
6.1. Yếu tố vi khí hậu:

- Nhiệt độ: 
- Độ ẩm: 
- Tốc độ gió: 
- Bức xạ nhiệt: 

6.2. Yếu tố vật lý:
- Ánh sáng: 
- Tiếng ồn theo dải tần 
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- Tiếng ồn chung 
- Bức xạ tử ngoại 
- Điện từ trường tần số công nghiệp 
- Điện từ trường tần số cao 
- Phóng xạ 

6.3. Yếu tố bụi các loại:
- Bụi toàn phần: 
- Bụi hô hấp: 
- Bụi thông thường: TSP, PM10, PM4 
- Bụi Silic 
- Bụi than 

6.4. Yếu tố hơi khí độc (Liệt kê ghi rõ theo các yếu tố có giới hạn cho 
phép theo quy chuẩn vệ sinh lao động) như:
- Carbon monoxide 
- Carbon dioxide 
- Sulfua dioxide 
- Nito dioxide 
- Amonia (NH3) 
- Hydro sulfide (H2S) 
- Các acid vô cơ: H2SO4, HCl, HCN 
- 2,4,6-Trinitrotoluen (TNT) 
- Xăng 
- Hơi kim loại: Mn và hợp chất 
- Chlorine (Cl2) 
- Chromium trioxide (CrO3) 

6.5. Yếu tố tâm sinh lý và ec-gô-nô-my
- Đánh giá gánh nặng lao động thể lực:         
- Đánh giá gánh nặng thần kinh tâm lý:         
- Đánh giá ec-gô-nô-my vị trí lao động:     

6.6. Đánh giá yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp
- Yếu tố vi sinh vật 
- Yếu tố gây dị ứng, mẫn cảm 
- Dung môi 
- Yếu tố gây ung thư 

6.7. Các yếu tố khác (Liên kết với Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật 
Sức khỏe và Môi trường thực hiện lấy mẫu và phân tích một số chỉ tiêu theo Hợp 
đồng dịch vụ số 95/TTDVKHKTSK&MT ký ngày 12/7/2022 giữa Công ty TNHH 
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An toàn và Môi trường Green và Trung tâm Dịch vụ Khoa học Kỹ thuật Sức 
khỏe và Môi trường):
- Rung dải tần 
- Benzen và các hợp chất (Toluen, Xylene) 
- Asen 
- Thủy ngân 
- Bụi bông 
- Bụi Amiang 

Nơi nhận:     
- Cục Quản lý môi trường y tế - Bộ Y tế;
- Lãnh đạo Sở Y tế;
- Trung tâm Phục vụ HCC tỉnh Hải Dương;
- Các phòng chức năng SYT;
- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh;
- Trung tâm Y tế các huyện/Tx/TP;
- Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green;
- Lưu: VT, NVY.                        

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Trần Quang Cảnh
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Danh sách nhân sự đủ điều kiện tham gia quan trắc môi trường lao động
tại Công ty TNHH An toàn và Môi trường Green

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-SYT ngày      /8/2022 của Sở Y tế)

TT Họ và tên
Năm 
sinh

Giới 
tính

Phân công nhiệm vụ

1 Hồng Quang Thống 1991 Nam Phụ trách trực tiếp quan trắc môi 
trường

2 Nguyễn Thị Hải Hà 1995 Nữ Cán bộ quan trắc môi trường

3 Cao Thị Hồng Duyên 1993 Nữ Cán bộ quan trắc môi trường

4 Nguyễn Chí Dũng 1993 Nam Cán bộ quan trắc môi trường

5 Nguyễn Tuấn Hải 1994 Nam Cán bộ quan trắc môi trường
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