
 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

Số:            /UBND-VX 
V/v thực hiện hướng dẫn xử lý thi  

hài người tử vong do mắc bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do vi rút  

SARS-COV-2 tại cộng đồng  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

      Lai Châu, ngày         tháng      năm 2020 

                                                                  

                                         Kính gửi:  

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

         - UBND các huyện, thành phố. 

                  

Thực hiện Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban chỉ 

đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành hướng dẫn xử lý thi 

hài người tử vong do mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-COV-2 

tại cộng đồng (sao gửi kèm theo); sau khi xem xét, Chủ tịch UBND tỉnh giao các 

sở, ngành, địa phương triển khai, thực hiện: 

         1. Sở Y tế  

- Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh tập huấn chuyên môn kỹ thuật 

cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh để triển khai thực 

hiện hướng dẫn; phối hợp với chính quyền địa phương trong việc xử lý thi hài 

nhiễm SARS-COV-2 tại cộng đồng.  

- Tham mưu Ban chỉ đạo tỉnh thành lập các tổ xử lý thi hài để kịp thời xử 

lý trong trường hợp dịch cấp độ 5 theo quy định của Ban chỉ đạo quốc gia về 

phòng chống dịch COVID-19. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện xử lý thi hài nhiễm SARS-

COV-2 tại cộng đồng. Tổng hợp tình hình thực hiện hướng dẫn tại các huyện, 

thành phố; báo cáo kết quả về UBND tỉnh, Bộ Y tế. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường  

Chỉ đạo thực hiện việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm phát 

sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm SARS-COV-2 tại cộng đồng đảm bảo kịp 

thời, đúng quy định. 

  3. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Xây dựng kế hoạch phổ biến, tuyên truyền, triển khai thực hiện theo 

hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia về xử lý thi hài nhiễm SARS-COV-2 tại 

cộng đồng trên địa bàn. 

- Thành lập các đội xử lý thi hài nhiễm SARS-COV-2 và cung cấp đầy đủ 

hóa chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế cấp huyện phổ biến, tập huấn triển khai hướng 

dẫn cho các đơn vị y tế và các đơn vị liên quan cấp xã; tổ chức truyền thông về 
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việc thực hiện hướng dẫn cho cộng đồng; tham gia xử lý thi hài nhiễm SARS-

COV-2 tại cộng đồng. 

- Chỉ đạo Tổ trưởng dân phố, Trưởng thôn, chính quyền cấp xã, các ban, 

ngành liên quan thông báo ngay cho chính quyền địa phương, các sở, ngành chức 

năng khi có người tử vong do nhiễm SARS-COV-2. 

- Chỉ đạo cơ sở mai táng chuẩn bị đủ hóa chất, trang thiết bị theo hướng 

dẫn. Phối hợp thực hiện việc hỏa táng, mai táng thi hài nhiễm SARS-COV-2 theo 

đúng hướng dẫn, đảm bảo an toàn phòng dịch. 

- Đảm bảo an ninh, an toàn trong quá trình thực hiện xử lý thi hài nhiễm 

SARS-COV-2.  

- Hỗ trợ các nguồn lực cần thiết cho việc tổ chức thực hiện công tác xử lý 

thi hài nhiễm SARS-COV-2, khử khuẩn và xử lý môi trường. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện hướng dẫn này. Báo cáo kết 

quả thực hiện về Sở Y tế để tổng hợp. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và 

UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (để b/c); 

- PCT UBND tỉnh (U2); 

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- VPUBND: V1, V2; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Tống Thanh Hải 
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