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V vic tang cu&ng thirc hin 
mt s6 bin pháp quãn 1 chat 
thai d phông, ch6ng dch bnh 
Covid-19 

CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc1p-Tirdo-Hnh phüc  

Quáng Trj,  ngàyO thánglj- nãm 2020 

KInh gui: S& Tài nguyen và Môi trtthng 

B Tài nguyen và Môi tnring có Cong van s 1 878/BTNMT-TCMT ngày 

07/4/2020 v tang cu?ng thrc hin mt s6 bin pháp quãn 1 chit thai d phông, 

chng djch bnh Covid-19 (sao g1ri kern); UBND tinh có kin nhix sau: 

Giao Sà Tài nguyen và Môi trixing chü tn, phi hçip các Ca quan lien 

quan nghiên cüu, t chire trin khai thirc hin theo quy djnh./.'Lv' 

Noi nh1n: 
- Nliu tEen;  
- PCT Ha S5 Dông; 
- Luu: VT, MT. 

TL. CHU TCH 
KT. CHANH VAN PHONG 

PHO VAN PHONG 

 

 

Nguyn Ciru 



BQ TAI NGUYEN VA MOI TRIIONG CQNG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p — Tir do — Hnh phác 

HàN3i, ngây 07 tháng4 nãm 2020 

Kmnhg,j.;.. y ban nhân dan các tinh, thành ph6 trtrc thuôc Trung rng 

....... 
Ngày 2 th. g 02 nàm 2019, Bô Tài nguyen và Môi tnr&ng dã có Cong van 

Chi.........s7/BTN'MT CMT giri Uy ban nhân dan các tinh, thành pho trirc thuc 
L'i 1 1XL ic tang cu&ng bin pháp quãn 1' chat thai dé phông, chong 

djch bnh Covid- 19. TInh hInh djch bnh Covid-19 dà có nhiêu din bién phirc 
tap, Bô Tài nguyen và Môi tnrng dé nghj Uy ban nhân dan các tinh, thành phô 
trirc thuc Trung ircing, dac biêt là các tinh, thành phô dang có dch chi dao  các 
dcin v có lien quan tang cixâng tuyen truyén, van  dng nhân dan thrc hin diing 
Chi thj so 1 6/CT-TTg ngày 31 tháng 3 nãm 2020 cüa Thu tixcng Chinh phi, 
Cong van so 2601/VPCP-KGVX ngày 03 tháng 4 näm 2020 cüa Van phông 
ChInh phü hithng dn Chi thj 16/CT-TTg ye phông, chông djch Covid- 19 và các 
khuyên cáo, hthng d.n cüa B Y tê và B Tài nguyen và Môi tnr&ng trong vic 
phông chông djch bnh vã xir l' châtthái. f)ông thyi, dê tiêp tic tang cir&ng 
thc hin mOt so bin pháp quán l chat thai dê phông, chông d:ch bnh Covid-
19, B Tài nguyen và MOi trumg dé ngh Uy ban nhân dan các tinh, thành phô 
trrc thuc Trung uong tang crng thirc hin mt so bin pháp quân l' chat thai, 
cu the: 

1. Chi dao,  kim tra, thanh tra cong tác phân loai, thu gom, van chuyn, xü 
l' cht thai, dc biét là chat thai ran sinh hoat, chat thai y té lay rthim. Trong 
do, chat thai y tê lay nhim t?i  các cci sâ y tê, khu vrc diêu trj và chãm soc bnh 
nhân b lay nhim, khu vic cách ly (cách ly tap trung t?i các khu vuc quân dôi, 
each ly tai khách san, khu nghi dung, cách ly tai  nhà và các khu vrc cách ly 
khác theo quy djnh) phãi duçic thu gom, van  chuyên, xr l' an toàn vã dam bão 
thic hin dimg theo các quy dnh tai  Thông tu lien tch so 58/201 5/TTLT-BYT-
BTNMT ngày 31 tháng 12 närn 2015 cüa Bô Y té và B Tài nguyen vâ Môi 
tnrng quy dnh ye quân l' chat thai y tê, Thông tr so 36/2015/Tr-BTNMT 
ngày 30 tháng 5 nãm 2015 cUa B Tài nguyen và MOi tnr&ng ye quán l chat 
thai nguy hai  vâ theo các quy djnh cüa pháp luat CO lien quan. 

2. TJu tiên xfr l ti ch cht thai y t lay nhim phát sinh t?i các cci sâ y té, 
cilm cci sâ y te tai  dja phucing có cong trInh, thiêt bj x1r 1' chat thai y tê theo quy 
djnh. Trong trir&ng hçp can thiet, có the xr 1' tai  cci sâ xr l chat thai nguy hai 
có chirc nàng xir l' chat thai y té lay nhim dam bão khoãng cách thu gom ngAn 
nhât tir ncii phát sinh ti cci so xü 1'. Tang cu&ng kiêm tra, giám sat vic van 
hânh các cOng trInh bão v mOi truOng dôi vOl các cci sO y t, các cci sO x1r l 
chat thai y tê, các cci sO xü 1' chat thai ran sinh hoat; khü khuân nuOc thai sau 
xCr l' ti các cci sO y tê, các cci sO cách ly tp trung, các cci sO xr l' chat thai y t 
lay nhiêm dam bão khOng lam phát tan mâm bnh ra môi truOng. 
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3. Kim tra, giám sat chit chê vic thu gom, liru gi&, chuyn giao chAt thai 
y tê, dc bit là dôi vOi khâu trang y tê, các phuong tin phông h cá nhan dã 
qua sir dung vã các loi khâu trang dã qua sir diing, thai bó. Chi dao, tao diêu 
kin thuan lqi dê vic thu gorn, 4n chuyén, xr 1' chat thai y tê lay nhiêm drnc 
xir 1' tat Ca tai  cac cci si dü diêu kin theo quy djnh cüa pháp lut. 

4. Dam báo kinh phi cho cong tác thu gom, vn chuyn, xü l,' chAt thai sinh 
hoat nói chung, dc bit là vic thu gom, vn chuyên và xir 1' chat thai y tê (bao 
gOm Ca trang thiêt bj, vt tu do bão h cho can b thrc hin vic phân loai, thu 
gom, 1uu giü chat thai y tê trong các c s& y tê va cac khu vrc each ly tap 
trung); kinh phi vn hành các cOng trinh báo v môi truô'ng t?i các cor s& y tê, 
các khu vrc each ly tp trung. 

5. Nhm thuc hin tt muc tiéu kép trong cong tác báo v mOi tniOng, Bô 
Tài nguyen và Môi tnr&ng dê ngh4 Uy ban nhân dan các tinh, thành phô trijc 
thuOc Trung hong quan tam, chi do xix l' trit dê chat thai y t, chat thai sinh 
boat t?i dla phuong, dam báo chat thai phái thrc xir l' an toàn dáp rng yêu 
ye bão v môi tnthng, gop phân phOng, chông sr lay lan cüa dch bnh Covid-
19 và dông th&i hu&ng den mic tiêu Iâu dài trong vic dam báo v sinh môi 
tru1ng thai k' hu djch bnh Covid- 19 trong thai gian tri. 

Trân trçng cam on su phi hçp cüa qu Uy ban.!. 

N0i nhân: 
- Nhir trén; 
- B truâng Trn Hong Ha (d báo cáo); 
- Van phóng ChInh phii; 
- BO Y té; 
- Sr TN&MT các tinh, thành phô triic thuc Trung ucm 
- Luu: VT, TCMT.Dt (130). 
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