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                       Kính gửi:  

- Các phòng: Y tế, Tài nguyên - MT, Tài chính - KH; 

- Trung tâm Y tế; Bệnh viện đa khoa huyện; 

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Ủy ban nhân dân, HTX Môi trường các xã, thị trấn. 
  

Thực hiện Văn bản số 3391/UBND-VX1 ngày 03/6/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc tiếp tục tăng cường quản lý, xử lý chất thải phát sinh do dịch 

bệnh COVID-19; để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và 

giữ gìn vệ sinh môi trường tại các cơ sở y tế, khu vực khám, theo dõi, điều trị và 

chăm sóc người mắc hoặc nghi ngờ mắc COVID-19 và các khu vực cách ly tập 

trung trên địa bàn huyện; 

Ủy ban nhân nhân huyện yêu cầu: 

1. Phòng Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị, địa phương liên quan có biện 

pháp tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phân loại, thu gom, lưu giữ chất 

thải rắn phát sinh từ các cơ sở y tế, khu vực khám, điều trị và chăm sóc bệnh 

nhân hoặc người nghi ngờ mắc COVID-19 và khu vực cách ly tập trung trên địa 

bàn huyện  (gọi tắt là chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2). 

- Chỉ đạo hợp tác xã môi trường các xã, thị trấn phối hợp với Công ty 

TNHH MTV Chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh (đơn vị có chức năng đã 

được chỉ định xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn tỉnh) 

vận chuyển, xử lý chất thải theo đúng quy định. 

2. Ban Chỉ huy Quân sự huyện, UBND các xã, thị trấn theo phạm vi, địa 

bàn quản lý: 

- Chỉ đạo khu cách ly tập trung thực hiện quản lý chất thải theo đúng quy 

định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo 

Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, giảm thiểu tối đa phát sinh chất thải 

trong khu cách ly tập trung. Tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho cán bộ, 

những người làm việc tại khu cách ly và người cách ly giảm phát sinh chất thải 

rắn, phân loại đúng, không để lẫn chất thải thông thường và chất thải có nguy cơ 

chứa SARS-CoV-2 nhằm thuận tiện cho việc thu gom, phân loại và giảm đến 

mức thấp nhất chi phí vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV2. 

- Bố trí địa điểm phù hợp để tập kết chất thải có nguy cơ chứa SARS-

CoV-2 nhằm đảm bảo thuận tiện cho phương tiện ra vào thu gom, vận chuyển 

chất thải. Đối với các khu cách ly chưa kịp bố trí được khu lưu chứa chất thải có 

nguy cơ chứa SARS-CoV-2 thì phải phủ bạt che kín chất thải, không để nước 

mưa chảy tràn làm phát tán dịch bệnh và tăng khối lượng chất thải.  



- Bố trí cán bộ chịu trách nhiệm về công tác quản lý chất thải có nguy cơ 

chứa SARS-CoV-2; bám sát lịch thu gom chất thải đã được phòng Tài nguyên 

và Môi trường thống nhất để giám sát, xác nhận chính xác khối lượng chất thải 

bàn giao cho xe vận chuyển (bao gồm giám sát việc cân chất thải, tính toán và 

ghi lại tổng khối lượng chất thải bàn giao, ngày giờ bàn giao vào biên bản giao 

nhận), đồng thời ký vào biên bản bàn giao chất thải (mỗi lần chuyển giao chất 

thải, khu cách ly phải lưu lại 01 biên bản giao nhận chất thải để đối chiếu với số 

liệu chất thải đã chuyển giao sau khi kết thúc việc cách ly tập trung) làm cơ sở 

cho việc xem xét thanh quyết toán kinh phí thực hiện.  

3. Trung tâm Y tế huyện: 

 - Phối hợp với Bệnh viện đa khoa huyện điều trị bệnh nhân COVID-19 

hoặc nghi ngờ nhiễm COVID-19 thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất thải và 

vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19 theo Quyết định số 3455/QĐ-

BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-

19 và Thông tư liên tịch số 58/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y 

tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc phân loại, thu gom, lưu giữ, xử lý 

chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 theo đúng quy định hiện hành  nhằm 

hạn chế đến mức thấp nhất phát sinh chi phí vận chuyển, xử lý chất thải có nguy 

cơ chứa SARS-CoV-2. 

4. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Kịp thời tham mưu bố trí nguồn kinh phí 

đảm bảo cho công tác phân loại, thu gom, tập kết, vận chuyển và xử lý chất thải có 

nguy cơ chứa SARS-CoV-2 trên địa bàn huyện và tham mưu UBND huyện ban 

hành đơn giá xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 làm cơ sở thanh quyết 

toán thực hiện.   

5. Hợp tác xã Môi trường phối hợp chặt chẽ với phòng Tài nguyên và Môi 

trường, đơn vị liên quan và các cơ sở y tế có hợp đồng xử lý chất thải y tế trong 

việc tiếp nhận thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải tế có nguy cơ chứa SARS-

CoV-2 trên địa bàn huyện, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh trong quá 

trình tiếp nhận, thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải có nguy cơ chứa SARS-

CoV-2.  

Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường làm đầu mối, theo dõi, đôn đốc 

các ngành, đơn vị, địa phương thực hiện và tổng hợp, báo cáo UBND huyện về 

tình hình, kết quả thực hiện các nội dung nêu trên theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thành viên BCĐ PC dịch bệnh COVID-19 huyện; 

- Chánh VP, các PVP CU-CQ huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Hoàng Xuân Hùng 
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