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                             Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 1878/BTNMT-TCMT ngày 07/4/2020 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý chất thải 

để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục thực 

hiện nghiêm ý kiến chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về công tác phòng chống 

dịch Covid-19 với tinh thần quyết liệt, chủ động trong mọi tình huống, tuyệt đối 

không được lơi lỏng, chủ quan, không để người dân hoang mang, đồng thời bảo 

đảm cho hoạt động sản xuất kinh doanh, lưu thông hàng hóa thuận lợi nhất có thể 

trên cơ sở tuân thủ các yêu cầu về phòng, chống dic̣h bêṇh.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế, Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố theo chức năng, nhiệm vụ:  

- Thực hiện kiểm tra, thanh tra công tác phân loại, thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải, đặc biệt là chất thải rắn sinh hoạt, chất thải y tế lây nhiễm. Trong đó, 

chất thải y tế lây nhiễm tại các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân 

bị lây nhiễm, khu vực cách ly (cách ly tập trung tại các khu vực quân đội, cách  ly 

tại khách sạn, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác theo quy định) phải 

được thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn và bảo đảm thực hiện đúng Thông tư 

liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản 

lý chất thải nguy hại và theo các quy định khác của pháp luật có liên quan. 

 - Chỉ đạo ưu tiên xử lý tại chỗ chất thải y tế lây nhiễm phát sinh tại các cơ 

sở y tế, cụm cơ sở y tế tại địa phương có công trình, thiết bị xử lý chất thải y tế 

theo quy định. Trong trường hợp cần thiết, có thể xử lý tại cơ sở xử lý chất thải 

nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế lây nhiễm đảm bảo khoảng cách thu 

gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý. Tăng cường kiểm tra, giám sát 

việc vận hành các công trình bảo vệ môi trường đối với các cơ sở y tế, các cơ sở 

xử lý chất thải y tế, các cơ sở xử lý chất thải rắn sinh hoạt; khử khuẩn nước thải 

sau xử lý tại các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y 

tế lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. 

 - Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải y 
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tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử 

dụng và các loại khẩu trang đã qua sử dụng, thải bỏ.  

- Hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi để việc thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải y tế lây nhiễm được xử lý tất cả tại các cơ sở đủ điều kiện theo quy định 

của pháp luật.  

3. Sở Tài chính chủ trì phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu Ủy ban 

nhân dân tỉnh bảo đảm kinh phí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất 

thải  sinh hoạt nói chung, đặc biệt là việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y 

tế (bao gồm cả trang thiết bị, vật tư, đồ bảo hộ cho cán bộ thực hiện việc phân 

loại, thu gom, lưu giữ chất thải y tế trong các cơ sở y tế và các khu vực cách ly tập 

trung). 

Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị nghiêm túc tổ 

chức thực hiện./. 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

các Phòng chuyên môn, TT TH-CB;  

- Lưu: VT, KTN (NNT) 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

Hồ Tiến Thiệu 
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