
 

  

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 

 

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

chất thải và vệ sinh trong phòng,  

chống dịch Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
             

          Lai Châu, ngày           tháng 8 năm 2020 

                                                               

                                 Kính gửi:  

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

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

                  

Thực hiện Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG, ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo 

quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 về việc ban hành “Hướng dẫn quản lý chất 

thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid-19” (sao gửi kèm theo); để đảm bảo 

không phát tán mầm bệnh trong quá trình thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

trong phòng, chống dịch Covid-19, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

         1. Sở Y tế  

- Tổ chức phổ biến, hướng dẫn các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, 

cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú thực hiện phân loại, thu gom chất thải lây nhiễm 

trong phòng, chống Covid-19 theo đúng quy định.  

- Chỉ đạo cơ sở y tế trên địa bàn thực hiện công tác khử trùng, xử lý môi 

trường ổ dịch, thực hiện thu gom các loại chất thải phát sinh từ phòng cách ly của 

người mắc hoặc nghi mắc Covid-19 đối với cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú và chuyển 

về cơ sở y tế để xử lý hoặc thuê xử lý như đối với chất thải lây nhiễm. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường tham mưu xây dựng 

phương án xử lý chất thải y tế đáp ứng với từng cấp độ dịch và phù hợp với điều 

kiện của tỉnh. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác quản lý chất thải y tế 

trong phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; tổng hợp báo cáo kết quả 

triển khai thực hiện về UBND tỉnh, Bộ Y tế. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường  

- Chỉ đạo việc tổ chức vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở y tế, cơ 

sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, đúng quy định. 

- Hướng dẫn các cơ sở cách ly y tế tập trung, bệnh viện dã chiến (nếu hoạt 

động) thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch 

Covid-19 đảm bảo đúng quy định. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế tham mưu UBND tỉnh chỉ định đơn vị chịu 

trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 phát sinh từ 

các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung, cách ly tại nhà và nơi lưu trú trên địa 

bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần; tham mưu lựa chọn các cơ sở xử lý 
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chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế trong trường hợp không có cơ 

sở xử lý hoặc năng lực của cơ sở xử lý chất thải y tế tại địa phương không đảm bảo. 

- Thanh tra, kiểm tra việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải trong phòng, 

chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo thẩm quyền. 

3. Sở Tài chính 

Tham mưu đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung 

trên địa bàn tỉnh thực hiện công tác quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống 

dịch Covid-19 theo quy định. 

4. Sở Y tế, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh và UBND các huyện thành phố chỉ đạo 

các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung thuộc thẩm quyền quản lý: 

- Thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải trong phòng, 

chống dịch Covid-19 theo đúng Hướng dẫn. 

- Thực hiện xử lý chất thải lây nhiễm tại chỗ bằng công trình/thiết bị xử lý 

hiện có tại cơ sở hoặc hợp đồng với đơn vị xử lý môi trường do cấp có thẩm quyền 

chỉ định để vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm đảm bảo không làm phát tán 

mầm bệnh ra ngoài môi trường. 

- Tuyên truyền, phổ biến các quy định về quản lý chất thải, vệ sinh môi 

trường cho người bệnh, người nhà người bệnh, nhân viên y tế, người được cách ly 

và các đối tượng liên quan biết và thực hiện. 

 5. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập 

trung thuộc thẩm quyền quản lý thực hiện quản lý chất thải theo quy định, đặc biệt 

là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải trong phòng, chống dịch Covid-19. 

- Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly 

tập trung, các cơ sở xử lý chất thải y tế trên địa bàn trong việc thực hiện quản lý 

chất thải y tế trong phòng chống dịch Covid-19. 

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng các sở, ngành liên quan, Chủ 

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

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Tỉnh ủy (để b/c); 

- TT UBND tỉnh (U1, U2); 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- VPUBND: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX2. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

Tống Thanh Hải 
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