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

TỈNH TUYÊN QUANG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số: 614/UBND-KT           Tuyên Quang, ngày 02 tháng 3  năm  2022 

                  

        
           

      
 Kính gửi:   

- Sở Y tế; 
- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
- Sở Xây dựng; 

- 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 922/BYT-MT ngày 27 tháng 02 năm 2022 của Bộ 

Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải đối với các trường hợp mắc Covid-19 

quản lý tại nhà (có văn bản phô tô kèm theo). 

Uỷ ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Ủy ban nhân dân huyện, thành phố xây dựng, tổ chức thực hiện 

phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải phát sinh đối với các trường 

hợp mắc Covid-19 (F0) đang quản lý tại nhà trên địa bàn. 

2. Giao Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ 

kiểm tra, hướng dẫn tổ chức thực hiện đảm bảo đúng quy định. Báo cáo kết quả 

thực hiện với Uỷ ban nhân dân tỉnh./. 

  
 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch UBND tỉnh;      (Báo 

- Các PCT UBND tỉnh;      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 

 

 

V/v Tăng cường quản lý chất thải đối với các 

trường hợp mắc Covid-19 quản lý tại nhà 
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