
 

 

UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 

V/v tăng cường xử lý chất thải phát 

sinh do dịch Covid-19 

Lạng Sơn, ngày      tháng 7 năm 2021 

 

 

                  Kính gửi:   

- Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 
 

Thực hiện Công văn số 4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh 

COVID-19, đồng chí Lương Trọng Quỳnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh có ý kiến 

chỉ đạo như sau: 

1. Các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Y tế và UBND các huyện, thành phố 

tăng cường kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh 

nhân, khu cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) trên 

địa bàn tỉnh thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh 

hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, các văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Tài 

nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. 

2. UBND các huyện, thành phố chỉ đạo cơ quan chuyên môn thường xuyên 

kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các 

biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh do dịch Covid-19 tại 

các khu vực: nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm 

thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang theo đúng hướng 

dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, các văn bản chỉ đạo của 

Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. 

3. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế chủ động hướng dẫn các cơ quan, 

đơn vị liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải 

y tế nguy hại đã được cấp phép xây dựng phương án thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải y tế đảm bảo an toàn dịch bệnh và vệ sinh môi trường. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PVP UBND tỉnh, Phòng THNC, 

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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