
 

 

UỶ BAN NHÂN DÂN 

 TỈNH LAI CHÂU 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-VX 
V/v thực hiện Văn bản số 

7027/BYT-MT, số 7107/BYT-MT 

của Bộ Y tế về phòng, chống  

dịch COVID-19 

Lai Châu, ngày        tháng   năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Các sở, ban, ngành tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

  

Thực hiện Văn bản số 7027/BYT-MT ngày 25/8/2021 của Bộ Y tế về việc 

tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 

7107/BYT-MT ngày 27/8/2021 của Bộ Y tế về việc xử lý thi hài tử vong do 

nhiễm SAR-CoV-2 liên quan đến tôn giáo, tín ngưỡng (gửi kèm theo). Chủ tịch 

UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, địa phương, các đơn vị liên quan thực 

hiện các nội dung sau: 

1. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các 

huyện, thành phố, các đơn vị liên quan hướng dẫn, thực hiện việc xử lý thi hài 

người chết do nhiễm SARS-CoV-2 theo các Quyết định số 2233/QĐ-BCĐQG 

ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19; 

Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế, có thể được áp 

dụng khi không thực hiện được việc hỏa táng và đáp ứng nguyện vọng của gia 

đình người tử vong, phù hợp với tôn giáo, tín ngưỡng và đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch COVID-19.  

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phối hợp với Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố, các đơn vị liên quan 

thống kê, lựa chọn cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có chức năng xử lý chất thải y 

tế) để thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-

CoV-2 phát sinh từ các huyện, thành phố không có cơ sở xử lý chất thải y tế 

nguy hại hoặc năng lực của cơ sở xử lý chất thải y tế nguy hại không đảm bảo.  

- Hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải 

trong phòng, chống dịch COVID-19 tại các địa phương, đơn vị đảm bảo các chất thải 

có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 được vận chuyển và xử lý kịp thời theo quy định.  

3. Sở Y tế 

- Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý chất 

thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và các chất thải khác tại đơn vị đảm bảo đạt 

quy chuẩn kỹ thuật về môi trường, không làm phát tán mầm bệnh ra bên ngoài. 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc chuyển giao chất thải, đặc biệt là chất 

thải có nguy cơ chứa SARS-COV-2, vỏ lọ vắc xin COVID-19, khẩu trang y tế, 



 

 

 

các phương tiện phòng hộ cá nhân đã qua sử dụng thải bỏ. 

4. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh: Thực hiện quản lý, xử lý chất 

thải trong phòng, chống dịch COVID-19 tại, các cơ sở y tế, cơ sở cách ly tập 

trung…, thuộc thẩm quyền quản lý đảm bảo theo quy định, không làm phát tán 

mầm bệnh ra bên ngoài. 

5. Sở Tài chính: Tham mưu đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ 

sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19, các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở 

vận chuyển, xử lý chất thải y tế nguy hại thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý 

chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 theo quy định. 

6. UBND các huyện, thành phố 

- Chỉ đạo đơn vị chịu trách nhiệm thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có 

nguy cơ chứa SARS-CoV-2 và các chất thải khác tại các cơ sở cách ly, khu vực 

phong toả, nơi cách ly tại nhà, các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19 

trên địa bàn quản lý, không để tình trạng chất thải không được thu gom, xử lý 

kịp thời, làm tăng nguy cơ lây lan dịch bệnh. 

- Phối hợp với các ngành chức năng tăng cường khử khuẩn nước thải tại 

các cơ sở cách ly tập trung, cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân COVID-19; kiểm 

tra việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải trong phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn.  

Căn cứ nội dung Công văn này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành, địa phương, đơn vị liên quan triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- TT: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- UBND tỉnh: U;  

- Thành viên BCĐ PCD Coid-19 tỉnh; 

- VPUBND tỉnh: V, C, CB;  

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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