ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH KON TUM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 1645 /UBND-NNTN

V/v tăng cường phối hợp
trong xử lý chất thải y tế phát
sinh do dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:

Kon Tum, ngày 22 tháng 5 năm 2020

- Các Sở, ban ngành, đơn vị thuộc tỉnh;
- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

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 (có văn bản kèm theo), Ủy ban nhân
dân tỉnh yêu cầu:
1. Các Sở, ban ngành; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:
Tiếp tục thực hiện nghiêm, quyết liệt ý kiến chỉ đạo của Ban Bí thư,
Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Thường trực Tỉnh ủy,
Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh về công tác phòng chống dịch COVID19; đặc biệt là Thông báo số 116/TB-VPCP ngày 19 tháng 5 năm 2021 về kết
luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19, Thông báo số 110/TB-VPCP ngày
18 tháng 5 năm 2021 và Thông báo số 117/TB-VPCP ngày 20 tháng 5 năm 2021
về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo tại
cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19 và Văn bản số
1641/UBND-KGVX ngày 21 tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về
việc tiếp tục tăng cường phòng, chống dịch Covid-19.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; Ủy ban nhân dân các huyện,
thành phố theo chức năng nhiệm vụ:
- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu 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)
tại địa phương 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
tháng 5 năm 2021 của Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng, chống dịch COVID-19.
- Tăng cường việc 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 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ
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Tài nguyên và môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số
36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và môi
trường về quản lý chất thải nguy hại và theo các quy định của pháp luật có liên
quan. Trong đó, ưu tiên 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 nhắn nhất từ nơi phát sinh tới cơ sở xử lý.
- Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa phương chủ động liên hệ
với các cơ sở xử lý chất thải có chức năng xử lý chất thải y tế tại địa phương
khác để hỗ trợ xử lý chất thải y tế trong trường hợp địa phương không đảm bảo
năng lực xử lý chất thải y tế hoặc không đủ hạ tầng xử lý chất thải y tế.
Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Bộ Y tế (b/c);
- Bộ Tài nguyên và Môi trường (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c);
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh: CVP, các PCVP;
- Lưu: VT, NNTN.HVT, KGVX..
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