
UBND TỈNH LẠNG SƠN 

VĂN PHÒNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:           /VP-KT 

V/v xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly 

tập trung đang tồn đọng tại Bệnh viện 

Đa khoa tỉnh 

Lạng Sơn, ngày        tháng 11 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

 

- Sở Y tế. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 
 

Xem xét Công văn số 3238/SYT-NVYD ngày 10/11/2020 của Sở Y tế về 

việc xin ý kiến thực hiện xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung đang tồn 

đọng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Đồng ý chủ trương thực hiện xử lý chất thải phát sinh từ khu vực cách 

ly tập trung, có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 đang tồn đọng tại Bệnh viện Đa 

khoa tỉnh theo phương án 01 như đề xuất của Sở Y tế tại Công văn số 

3238/SYT-NVYD ngày 10/11/2020, cụ thể: 

- Đối với chất thải là khẩu trang, găng, khăn, giấy lau mũi miệng, trang 

phục phòng hộ cá nhân phát sinh tại khu cách ly y tế tập trung: phải được xử lý 

theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của 

Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 về việc ban hành Hướng dẫn 

quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch COVID-19. 

- Đối với 27 tấn chất thải là vỏ hoa quả, hộp đựng cơm, thức ăn thừa thải 

bỏ của người được cách ly tại khu cách ly y tế tập trung đã được thu gom và lưu 

giữ bảo đảm thời gian không tồn tại vi rút; đồng thời hết thời gian cách ly, nếu 

người được cách ly không xuất hiện triệu chứng nghi ngờ mắc COVID-19 hoặc 

có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 thì số rác thải trên được xử lý 

như chất thải sinh hoạt thông thường và thực hiện khử trùng, xử lý môi trường 

tại khu xử lý rác thải thông thường theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

2. Yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường tăng cường công tác 

kiểm tra, chỉ đạo thực hiện phân loại, thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn 

tại các cơ sở y tế, cơ sở cách ly y tế tập trung theo đúng quy định và hướng dẫn 

của Bộ Y tế.  

Văn phòng UBND tỉnh thông báo để Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường, các cơ quan liên quan biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Công an tỉnh; 

- UBND thành phố Lạng Sơn; 

- C, PVP UBND tỉnh, 

các phòng: THNC, KGVX; 

- Lưu: VT, KT (NNT). 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG  

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hà 
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