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Kính gửi:  

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

Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Tài chính,       

Thông tin và Truyền thông, Lao động,         

Thương binh và Xã hội, Xây dựng Công an tỉnh, 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Căn cứ 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; Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y 

tế Quy định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng; Quyết định số 5188/QĐ-BYT 

ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành Hướng dẫn phòng và kiểm soát 

lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Văn bản số 535/SYT-NVY ngày 16/3/2022. Để 

đảm bảo thực hiện công tác vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người tử 

vong do dịch bệnh nguy hiểm, phòng ngừa lây lan dịch bệnh COVID-19 tại cộng 

đồng và các cơ sở y tế, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý thi hài bệnh nhân tử 

vong do dịch bệnh COVID-19, như sau: 

I. Các biện pháp xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 

1. Nguyên tắc 

- Áp dụng triệt để các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo 

đường tiếp xúc và giọt bắn khi bảo quản, vận chuyển, xử lý thi hài; không để 

phát tán mầm bệnh trong quá trình xử lý, vận chuyển, hỏa táng và mai táng. 

 - Thi hài người nhiễm COVID-19 phải được hỏa táng, chỉ mai táng trong 

trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng trong vòng 24h kể từ khi tử vong. 

 - Tuyệt đối không để người nhà người nhiễm COVID-19 thăm viếng thi hài 

trong suốt thời gian lưu giữ. Hạn chế tối đa số người tham gia khâm liệm (nếu có); 

người trực tiếp tham gia khâm liệm phải mang đầy đủ phương tiện phòng hộ cá 

nhân, vệ sinh bằng dung dịch chứa cồn và rửa sạch tay bằng xà phòng. 

 - Tôn trọng các quyền tự do tín ngưỡng, phong tục tập quán của địa 

phương nhưng phải phù hợp với các quy định vệ sinh phòng, chống dịch bệnh 
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của chính quyền các cấp và quy định của pháp luật. 

2. Xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 tại cơ sở y tế 

 a) Bệnh nhân tử vong tại cơ sở y tế nào thì cơ sở đó chịu trách nhiệm xử 

lý thi hài người nhiễm COVID-19; thông báo cho thân nhân người nhiễm 

COVID-19 về thời gian, địa điểm hỏa táng; hoặc thông báo cho cơ quan y tế, 

chính quyền địa phương nơi thi thể được mai táng để phối hợp thực hiện (nếu 

mai táng). 

 b) Thực hiện việc xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 theo hướng dẫn 

tại Quyết định số 5188/QĐ-BYT ngày 14/12/2020 của Bộ Y tế về việc ban hành 

Hướng dẫn phòng và kiểm soát lây nhiễm SARS-CoV-2 trong cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh. 

 c) Người bệnh tử vong phải được quàn ướp tại phòng quàn ướp nhà tang 

lễ hoặc nhà xác bệnh viện. Không được quàn ướp tại phòng tổ chức tang lễ 

ngoại trừ thời gian tiến hành tổ chức tang lễ. Cơ sở y tế không có nhà tang lễ 

hoặc nhà xác phải chuẩn bị phòng quản ướp thi hài người nhiễm COVID-19. 

 d) Cơ sở y tế chịu trách nhiệm xử lý thi hài đảm bảo an toàn phòng, chống 

lây lan và bàn giao cho cơ sở dịch vụ tang lễ vận chuyển đi hoả táng hoặc bàn 

giao cho gia đình và chính quyền địa phương nếu mai táng. Trước khi vận 

chuyển thi hài phải thông báo trước cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật nơi sẽ 

chuyển thi hài tới và hoàn tất hồ sơ chuyển thi hài theo yêu cầu của cơ quan y tế 

dự phòng. Trường hợp, địa phương không có cơ sở dịch vụ tang lễ thì cơ quan y 

tế vận chuyển thi hài bằng xe chuyên dụng đến địa điểm hỏa táng, mai táng (cơ 

sở y tế nơi người bệnh tử vong vận chuyển thi hài lên xe, thành viên Tổ xử lý thi 

hài cấp xã nơi người bệnh tử vong tiếp nhận và xử lý thi hài theo quy định). 

 - Vận chuyển thi hài thẳng tới nơi hỏa táng hoặc nơi chôn (trong trường 

hợp tại tỉnh nơi chuyển thi hài tới không có nơi hỏa táng) theo kế hoạch đã 

thống nhất với Trung tâm kiểm soát bệnh tật. Chuyển thi hài bằng xe ô tô 

chuyên dụng, người nhà người nhiễm COVID-19 không được lên xe chuyển thi 

hài; nhân viên lái xe chuyển thi hài và người vận chuyển thi hài phải sử dụng 

đầy đủ phương tiện phòng hộ cá nhân theo quy định. 

 - Khi di chuyển hài cốt, tro cốt phải được đặt trong các vật dụng bảo đảm 

không bị rò rỉ, không thấm nước, không bị bục, vỡ trong quá trình di chuyển. 

 - Trong trường hợp mai táng: cơ sở y tế xử lý thi hài và bàn giao cho tổ xử 

lý thi hài và cơ sở dịch vụ tang lễ của địa phương (nếu có) để thực hiện xử lý thi 

hài theo đúng quy định sau khi đã thông báo với chính quyền địa phương nơi 

mai táng người tử vong. 

 e) Đảm bảo công tác khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực, 

buồng, phòng có người tử vong theo quy định. 

 g) Hoàn thiện hồ sơ, bệnh án, thống kê báo cáo các trường hợp tử vong do 

COVID-19 theo quy định tại Thông tư số 24/2020/TT-BYT ngày 28/12/2020 
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của Bộ Y tế quy định về Phiếu chẩn đoán nguyên nhân tử vong, cấp Giấy báo tử 

và thống kê tử vong tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. 

 3. Xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng 

 3.1. Xác định nguyên nhân tử vong 

 3.1.1. Trường hợp tử vong do COVID-19 là các trường hợp được xác định 

nhiễm COVID-19 tại nhà, nơi lưu trú trước khi tử vong. 

 3.1.2. Người tử vong do nghi ngờ nhiễm COVID-19: 

 Thi hài người nghi ngờ nhiễm COVID-19 tại cộng đồng được xác định 

khi có tiêu chí tại mục a phần này và có ít nhất một trong các tiêu chí của mục b 

phần này, gồm: 

 a) Chưa có kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 đến thời điểm bị tử vong. 

 b) Người tử vong trong các trường hợp: 

 - Có ít nhất một trong các triệu chứng: sốt, ho, đau rát họng, khó thở hoặc 

viêm phổi trước khi tử vong; 

 - Được xác định là ca bệnh nghi ngờ hoặc người tiếp xúc gần (F1) theo 

quy định của Bộ Y tế; 

 - Khu vực người tử vong lưu trú có ít nhất 01 trường hợp xác định nhiễm 

COVID-19; 

 - Người tử vong tại các địa điểm công cộng mà không xác định được 

nguyên nhân tử vong. 

 3.2. Quy trình xử lý 

 a) Thân nhân người tử vong hoặc người phát hiện ra thi thể người tử vong 

do nhiễm COVID-19 phải thông báo ngay cho UBND cấp xã nơi thi thể được 

phát hiện và các lực lượng chức năng. 

 b) Tổ xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 (do UBND cấp xã thành lập) 

 Phải được tập huấn về các biện pháp phòng, chống dịch sử dụng đầy đủ 

phương tiện phòng hộ cá nhân, tiến hành xử lý thi thể theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch COVID-19. 

 c) Người bệnh tử vong phải được xử lý, vận chuyển, hỏa táng hoặc mai 

táng càng sớm càng tốt; không được để quá 24 giờ. Trong quá trình xử lý, chờ  

hỏa táng hoặc mai táng: thi hài người bệnh phải được xử lý theo quy định, quàn 

ướp tại khu vực quàn ướp do UBND cấp xã lựa chọn đảm bảo có mái che, biển 

cảnh báo, cao ráo; tránh được mưa, nắng… 

 d) Việc xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 tại cộng đồng được thực 

hiện theo hướng dẫn tại Quyết định số 2233/QĐ-BCDDQG ngày 29/5/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19. 
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 e) Trong trường hợp không thực hiện được việc hỏa táng 

 - UBND cấp xã tổ chức thực hiện việc mai táng thi hài người nhiễm 

COVID-19 tại địa phương. 

 - Trong quá trình vận chuyển thi hài bệnh nhân phải khử khuẩn quãng 

đường thi hài bệnh nhân đi qua. 

 - Vị trí chôn cất thi hài phải được bố trí tại nơi cao ráo, thoáng gió, 

không bị ngập nước và phải được khử khuẩn bằng Cloramin bột (hoặc vôi bột).  

 4. Vệ sinh xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 

 - Việc vệ sinh xử lý thi hài người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 thực hiện 

theo Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định về vệ 

sinh trong mai táng, hỏa táng. 

 - Các loại chất thải phát sinh (toàn bộ trang thiết bị, dụng cụ của những 

người tham gia xử lý thi hài, khâm liệm) phải được thực hiện thu gom, xử lý 

theo quy định tại Mục 4 phần B của Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 

05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 Hướng dẫn quản 

lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19. 

 5. Xử lý đối với người tiếp xúc với người tử vong (thi hài) nhiễm SARS-

CoV-2  

- Những người tiếp xúc với người tử vong (thi hài) nhiễm SARS-CoV-2 

không đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch được xác định là F1 

và phải thực hiện cách ly phòng bệnh theo quy định tại Văn bản số 762/BYT-DP 

ngày 21/02/2022 của Bộ Y tế. 

- Những người tiếp xúc với người tử vong (thi hài) nhiễm COVID-19 và 

thành viên Tổ xử lý thi hài của người tử vong do nhiễm SARS-CoV-2 sau khi 

hoàn thành nhiệm vụ đảm bảo các điều kiện an toàn về phòng, chống dịch (mang 

mặc đầy đủ trang phục phòng hộ cá nhân, tiêm phòng COVID-19 đủ mũi …): 

không phải thực hiện cách ly phòng bệnh, thực hiện tự theo dõi sức khỏe trong 05 

ngày và lấy mẫu xét nghiệm tầm soát vào ngày thứ 05. 

II. Phân công nhiệm vụ 

1. Sở Y tế 

- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường và các sở, ngành có liên quan 

hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện Văn bản này. Tổ 

chức kiểm tra, giám sát, chỉ đạo, đôn đốc các cơ sở y tế trên địa bàn toàn tỉnh 

nghiêm túc triển khai việc xử lý thi hài người nhiễm, nghi nhiễm tại cơ sở y tế 

theo quy định. 

- Chỉ đạo Trung tâm kiểm soát bệnh tật, Trung tâm Y tế cấp huyện tổ chức 

đào tạo, tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho UBND cấp huyện, cấp xã và các đơn 

vị liên quan trong việc xử lý thi hài người nhiễm, người nghi nhiễm tại cộng 

đồng và cơ sở y tế. 
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1.1. Chỉ đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật 

- Tổ chức tập huấn chuyên môn kỹ thuật cho các đơn vị y tế và các đơn vị 

liên quan triển khai thực hiện việc xử lý thi hài người nhiễm COVID-19 theo 

đúng quy định. Tổng hợp số liệu người tử vong do nhiễm COVID-19 trên địa 

bàn, kịp thời báo cáo Sở Y tế theo quy định. 

- Chủ động liên hệ với Trung tâm Kiểm soát bệnh tật các tỉnh có cơ sở hỏa 

táng lân cận trong việc tiếp nhận xử lý thi hài người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19. 

- Chỉ đạo Trung tâm Y tế các huyện, thành phố 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 việc thực hiện hướng dẫn cho cộng đồng; tham gia xử lý thi hài nhiễm SARS-

CoV-2 tại cơ sở y tế, cộng đồng theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức kiểm tra, giám sát việc xử lý thi hài nhiễm SARS-CoV-2 tại cơ 

sở y tế, cộng đồng và các đơn vị được giao nhiệm vụ xử lý thi hài người nhiễm. 

- Hướng dẫn, chỉ đạo việc thực hiện xét nghiệm tầm soát cho các đội xử lý 

thi hài, thân nhân tham gia xử lý thi hài (mà không phải là đối tượng F1) theo 

quy định. 

1.2. Chỉ đạo các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh 

- Bố trí phòng quàn ướp thi hài người nhiễm COVID-19 tại đơn vị; giao 

trách nhiệm cụ thể cho các khoa, phòng thực hiện việc xử lý thi hài người nhiễm 

theo quy định hiện hành. 

- Bố trí phương tiện hoặc phối hợp với Trung tâm dịch vụ tang lễ để vận 

chuyển thi hài người nhiễm đến nơi hỏa táng. 

- Kịp thời thông tin cho gia đình người nhiễm COVID-19 tử vong; lập biên 

bản lưu giữ, tiến hành bàn giao toàn bộ tài sản cá nhân (nếu có) của người tử 

vong do COVID-19 tại bệnh viện theo quy định của pháp luật. 

- Hoàn thiện, lưu trữ hồ sơ bệnh án, kiểm thảo tử vong, chứng từ thanh 

quyết toán,… theo quy định hiện hành. 

2. Sở Tài nguyên và Môi trường 

Hướng dẫn, đôn đốc việc thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải lây nhiễm 

phát sinh trong quá trình xử lý thi hài nhiễm COVID-19 tại cộng đồng kịp thời 

theo đúng quy định; Phối hợp với Sở Y tế tổ chức kiểm tra việc thực hiện vệ 

sinh trong hoạt động mai táng trên địa bàn tỉnh. 

3. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông  

Phối hợp với Sở Y tế chỉ đạo các cơ quan thông tin đại chúng và hệ thống 

thông tin cơ sở phổ biến việc xử lý, chôn cất bệnh nhân tử vong trong giai đoạn 

dịch COVID-19 để triển khai thực hiện đúng quy định. 

4. Sở Xây dựng 

 Hướng dẫn, phối hợp UBND các huyện, thành phố xác định địa điểm mai 
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táng thi hài nhiễm hoặc nghi nhiễm SARS-CoV-2 phù hợp theo quy định. 

5. Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh  

Chỉ đạo lực lượng thuộc ngành hỗ trợ đảm bảo an ninh, trật tự, vận chuyển 

trong quá trình xử lý thi hài, tổ chức mai táng người nhiễm COVID-19. 

6. Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

Theo chức năng, nhiệm vụ, phối hợp với các cơ quan chức năng xử lý 

người bệnh vô thừa nhận, người bệnh không có nhân thân … tử vong trong giai 

đoạn dịch COVID-19 để triển khai thực hiện đúng quy định. 

7. Sở Tài chính 

 Phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh đảm bảo kinh 

phí thực hiện xử lý thi hài người nhiễm, nghi nhiễm theo quy định hiện hành. 

 8. UBND các huyện, thành phố 

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản có liên quan 

đến việc tổ chức triển khai thực hiện các quy định phòng chống dịch COVID-19 

trong tang lễ; vệ sinh trong mai táng, hỏa táng và các văn bản quy định, hướng 

dẫn hiện hành. 

- Phổ biến, chỉ đạo triển khai 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 ho hấp 

cấp do vi rút SARS-CoV-2 tại cộng đồng.  

- Thành lập các Tổ (đội) xử lý thi hài nhiễm COVID-19 để thực hiện việc 

xử lý thi hài, khâm liệm, khử khuẩn, xử lý môi trường toàn bộ khu vực buồng, 

phòng có người tử vong; vận chuyển thi hài và mai táng (đào huyệt, chôn cất). 

Cung cấp đầy đủ hóa chất, trang thiết bị, phương tiện theo hướng dẫn tại Quyết 

định số 2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, 

chống dịch Covid-19. 

 - Chỉ đạo UBND cấp xã triển khai thực hiện; Tổ chức thông tin, tuyên 

truyền, phổ biến hướng dẫn các biện pháp cá nhân và phòng, chống dịch 

COVID-19 tại tang lễ cho người dân trên địa bàn. 

 - Bố trí người, phương tiện hoặc phối hợp với Trung tâm dịch vụ tang lễ 

vận chuyển thi hài người nhiễm để hỏa táng và nhận tro cốt về bàn giao cho gia 

đình hoặc đội xử lý thi hài tại xã, phường, thị trấn để an táng theo quy định hiện 

hành. 

 - Hoàn thiện các thủ tục khai tử, báo tử và các thủ tục khác theo quy định 

của pháp luật. 

 - Kịp thời xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng, chống dịch 

bệnh trong xử lý thi hài người nhiễm, nghi nhiễm COVID-19 theo thẩm quyền. 
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Căn cứ nội dung Văn bản này, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các 

sở, ban, ngành, địa phương đơn vị liên quan phối hợp, triển khai thực hiện; 

trường hợp các văn bản chỉ đạo của Trung ương có chỉ đạo, hướng dẫn mới thì 

thực hiện theo các quy định hiện hành./. 

 

Nơi nhận: 

- TT. Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; (b/c) 

- Ban Chỉ đạo PCD COVID-19 tỉnh; 

- UBND tỉnh: U; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- UBND các xã, phường, thị trấn; 

- VP UBND tỉnh: V, C, CB; 

- Lưu: VT, VX1. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Tống Thanh Hải 
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