
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:          /VP-KT Lạng Sơn, ngày     tháng 8 năm 2020 
V/v liên quan đến vận hành lò đốt rác 

thải y tế Bệnh viện đa khoa tỉnh 
 

 

Kính gửi:  

- Các Sở: Y tế, Tài nguyên và Môi trường; 

- UBND huyện Cao Lộc, UBND thành phố Lạng Sơn; 

- Bệnh viện đa khoa tỉnh. 
 

Xem xét Báo cáo số 371/BC-STNMT ngày 30/7/2020 của Sở Tài nguyên 

và Môi trường về kết quả kiểm tra, đánh giá sự ảnh hưởng của trạm xử lý rác 

Bệnh viện đa khoa tỉnh theo phản ánh của công dân, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Chủ 

tịch UBND tỉnh chỉ đạo như sau: 

1. Sở Y tế đôn đốc, chỉ đạo Bệnh viện đa khoa tỉnh: 

- Tuân thủ nghiêm túc quy trình vận hành lò đốt rác thải y tế Bệnh viện đa 

khoa tỉnh, khẩn trương kiểm tra lại hệ thống xử lý khí thải của lò đốt và có biện 

pháp xử lý phù hợp để bảo đảm toàn bộ các chỉ tiêu trong khí thải đạt quy chuẩn 

cho phép trước khi thải ra môi trường.  

- Nghiêm túc thực hiện nội dung Báo cáo đánh giá tác động môi trường dự 

án đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, cũng như các quy định về 

quản lý chất thải, bảo vệ môi trường trong quá trình vận hành, hoạt động công 

trình Bệnh viện đa khoa tỉnh và các hạng mục có liên quan. 

- Chịu trách nhiệm xử lý các vấn đề về môi trường của Bệnh viện, chủ động 

phối hợp với chính quyền địa phương, các sở, ngành liên quan để giải quyết các 

phản ánh, kiến nghị của Nhân dân theo quy định. 

2. Sở Y tế khẩn trương hoàn thiện các nội dung theo yêu cầu của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại Công văn số 3759/BTNMT-TCMT ngày 13/7/2020 về 

việc thay đổi công nghệ xử lý chất thải rắn y tế của dự án “Đầu tư xây dựng bệnh 

viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn, quy mô 700 giường bệnh”. 

3. UBND thành phố Lạng Sơn, UBND huyện Cao Lộc tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân trong khu vực để tạo sự đồng thuận, góp phần 

ổn định hoạt động của Bệnh viện; kịp thời giải quyết các vấn đề phát sinh theo 

thẩm quyền. 

4. Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác phối hợp, giám sát 

việc vận hành thử nghiệm các công trình bảo vệ môi trường của Bệnh viện theo 

quy định; thông báo kết quả phân tích môi trường cho công dân được biết. 

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để các cơ quan liên quan thực hiện./. 
 

Nơi nhận:  
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- C, PCVP UBND tỉnh,  

  các phòng CM, Trung tâm TH-CB;  

- Lưu: VT, KT(VQK). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 

 
 

Dương Văn Chiều 
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