
 

 

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

HUYỆN HỮU LŨNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
  

Số:           /UBND-VP Hữu Lũng, ngày        tháng 12 năm 2021 

V/v tăng cường công tác quản lý 

chất thải y tế 

 

 

 Kính gửi:     

 

 - Văn phòng HĐND và UBND huyện; 

 - Trung tâm Y tế; 

 - Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

 - Công an huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 5666/SYT-NVYD ngày 27/12/2021 của Sở Y tế 

Lạng Sơn về tăng cường công tác quản lý chất thải y tế, UBND huyện chỉ đạo như 

sau: 

1. Giao Văn phòng HĐND và UBND huyện chủ trì, phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường, Công an, Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn: 

 Tăng cường thanh tra, kiểm tra quản lý, giám sát việc xử lý chất thải y tế tại 

các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, cơ sở cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn; khi phát hiện hành vi vi phạm trình cấp 

có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

 2. Trung tâm Y tế huyện 

 - Chỉ đạo các cơ sở y tế, các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, 

thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu  giữ, chuyển giao, xử lý chất thải y 

tế theo đúng quy định, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải y tế. 

 - Chỉ đạo công tác thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các địa điểm 

cách ly phòng, chống dịch COVID-19 đảm bảo kịp thời, tránh tình trạng ùn ứ chất 

thải không được xử gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ. 

- Có phương án thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế tại các cơ sở y tế 

và chất thải tại các cơ sở thu dung, điều trị người mắc COVID-19, địa điểm cách ly 

phòng, chống dịch COVID-19 theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 04/11/2016 

của UBND tỉnh Lạng Sơn về Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế 

nguy hại trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, đảm bảo kịp thời, tránh tình trạng ùn ứ chất 

thải không được xử gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khoẻ 

 - Tăng cường giám sát, vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử khuẩn 

nước thải y tế, đảm bảo xử lý nước thải y tế đạt yêu cầu trước khi xả ra môi trường. 
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 UBND huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã nghiêm túc triển 

khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện; 

- C, PCVP HĐND và UBND huyện;  

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Trần Quốc Phong 
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