
UBND THÀNH PHỐ CẦN THƠ 

SỞ Y TẾ 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 4472/SYT-YDQLHN 
V/v thống nhất văn bản 

công bố đủ điều kiện Quan trắc môi 

trường lao động theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP. 

Cần Thơ, ngày 20 tháng 12 năm 2019 

 

Kính gửi: Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ. 

 

Ngày 11 tháng 12 năm 2019, Sở Y tế thành phố Cần Thơ nhận được Văn 

bản đề nghị số 375/TTKT ngày 27 tháng 11 năm 2019 của Trung tâm Kỹ thuật 

tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ về việc công bố đủ điều kiện quan trắc 

môi trường lao động, kèm hồ sơ tự công bố.  

Sở Y tế có ý kiến như sau: 

1. Thống nhất văn bản đề nghị số 375/TTKT ngày 27 tháng 11 năm 2019 

của Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ, địa chỉ: số 45, 

đường 3 tháng 2, phường Xuân Khánh, quận Ninh Kiều, thành phố Cần  Thơ về 

việc tự công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo Nghị định số 

44/2016/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2016 của Chính phủ Quy định chi tiết một số 

điều về 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. 

2. Trung tâm Kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng Cần Thơ chịu trách 

nhiệm: 

- Đảm bảo các điều kiện về nhân sự, cơ sở vật chất, trang thiết bị, dụng 

cụ, hóa chất và đảm bảo năng lực thực hiện quan trắc các yếu tố môi trường lao 

động công bố trong hồ sơ công bố đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động 

của Trung tâm và các quy định tại Điều 33 Nghị định số 44/2016/NĐ-CP ngày 

15 tháng 5 năm 2016. 

- Chịu trách nhiệm trước pháp luật về kết quả quan trắc môi trường lao 

động do Trung tâm thực hiện và lập báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao 

động theo quy định của Nghị định số 44/2016/NĐ-CP. 

- Báo cáo kết quả quan trắc môi trường lao động về Sở Y tế theo quy định./. 

 
   
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Website Sở Y tế; 

- Thanh tra Sở Y tế; 

- Lưu: VT, YDQLHN.   
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