
UỶ BAN NHÂN DÂN  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHIÃ VIỆT NAM 

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số: 1556/UBND-TNMT           Tuyên Quang, ngày  25  tháng 5  năm  2021 

                  

        

           

      

 Kính gửi:   

- Sở Y tế; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Tài chính; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân huyện, thành phố; 

- Công ty cổ phần dịch vụ môi trường và 

quản lý đô thị Tuyên Quang.  

Thực hiện Văn bản số 2743/BTNMT-TCMT ngày 21 tháng 5 năm 2021 

của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường phối hợp trong xử lý 

chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19. 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

Các cơ quan, đơn vị nêu tại mục Kính gửi theo chức năng, nhiệm vụ có trách 

nhiệm tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh, theo nội dung Văn bản số 2743/BTNMT-TCMT ngày 

21 tháng 5 năm 2021 của Bộ Tài nguyên và Môi trường, cụ thể: 

1. Các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu vực cách 

ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu vực cách ly khác) trên địa bàn 

tỉnh khẩn trương xây dựng, điều chỉnh và tổ chức thực hiện kế hoạch thu gom, 

vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải, đặc biệt đối với chất thải y tế tại các khu 

vực nêu trên của địa phương để phù hợp với việc điều chỉnh thời gian cách ly 

tập trung, thời gian quản lý sau khi kết thúc cách ly tập trung và xét nghiệm 

phòng chống dịch Covid - 19 tại Công điện số 600/CĐ-BCĐ ngày 05/5/2021 

của Ban chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch Covid - 19. 

2. Tăng cường công tác tổ chức thực hiện và giám sát công tác phân loại, 

thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 tại 

địa phương để đảm bảo thực hiện quy định tại Thông tư liên tịch số 

58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên 

và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-

BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất 

thải nguy hại và các quy định của pháp luật có liên quan. Trong đó, Sở Y tế 

hướng dẫn xử lý chất thải y tế theo mô hình cụm cơ sở y tế và các cơ sở xử lý 

chất thải nguy hại có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương để đảm bảo 

khoảng cách thu gom ngắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý. 

 

V/v Tăng cường phối hợp trong xử lý chất thải 

y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19  
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3. Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động hỗ trợ các cơ quan, 

đơn vị trên địa bàn tỉnh liên hệ với các cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức 

năng xử lý chất thải y tế tại các tỉnh khác để hỗ trợ xử lý chất thải y tế khi 

không đảm bảo năng lực xử lý chất thải y tế hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất 

thải y tế trên địa bàn tỉnh.  

Các cơ quan, đơn vị trong quá trình triển khai thực hiện có khó khăn, 

vướng mắc, kịp thời báo cáo, đề xuất những nội dung thuộc thẩm quyền của 

Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh./. 

 
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;                           (Báo 

- PCT UBND tỉnh phụ trách TNMT;      cáo) 

- Chánh VP UBND tỉnh; 

- Phó CVP Nguyễn Thanh; 

- Chuyên viên KS; 

- Lưu VT, (Đ  20). 

 

 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh 
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