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THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Dương Xuân Huyên tại buổi làm việc để giải quyết 

vướng mức trong công tác xử lý rác thải rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa tỉnh 

   

Ngày 29/3/2021, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

đã tổ chức buổi làm việc để giải quyết vướng mức trong công tác xử lý rác thải 

rắn y tế tại Bệnh viên đa khoa tỉnh. Tham dự có lãnh đạo Sở Y tế, Sở Tài nguyên 

và Môi trường, Văn phòng UBND tỉnh và Lãnh đạo Bệnh viện Đa khoa tỉnh. 

 Sau khi nghe Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế báo cáo, ý kiến thảo 

luận tại cuộc làm việc, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

kết luận như sau: 

Dự án Hệ thống xử lý nước thải và rác thải Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng 

Sơn được UBND tỉnh giao cho Sở Y tế làm chủ đầu tư tại Quyết định số 

1355/QĐ-UBND ngày 4/8/2015 và đã thi công xong các hạng mục công trình và 

tạm bàn giao cho Bệnh viện đa khoa tỉnh Lạng Sơn đưa vào vận hành thử nghiệp  

từ tháng 10/2019 trong khi chưa hoàn thành các thủ tục xác nhận công trình 

hoàn thành bảo vệ môi trường, do vậy Đoàn Thanh tra của Tổng cục Môi trường 

thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường đã có Kết luận số 18/KL-TCMT ngày 

29/01/2021 yêu cầu tạm dừng hoạt động đốt chất thải y tế để hoàn thành các thủ 

tục môi trường, vì vậy dẫn đến vướng mắc trong việc xử lý chất thải y tế do hiện 

nay khối lượng chất thải rắn y tế phát sinh trong quá trình khám chữa bệnh tại 

Bệnh viện, các cơ sở cách ly y tế tập trung với khối lượng lớn. UBND tỉnh đã 

chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất 

phương án khắc phục ngay các thiếu sót đã được chỉ ra tại Kết luận Thanh tra và 

xử lý chất thải rắn phát sinh nhưng việc thực hiện tiến độ chậm, lúng túng, chưa 

đề xuất giải pháp đồng bộ, bảo đảm tính khả thi và phù hợp với quy định của 

pháp luật về môi trường. 

Đề giải quyết dứt điểm vướng mắc trên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu 

các cơ quan, đơn vị thực hiện ngày môt số nội dung sau: 

1. Về thực hiện kết luận Thanh tra của Tổng cục Môi trường 

- Yêu cầu Sở Y tế đẩy nhanh tiến độ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn 

nhà thầu, hoàn thành hồ sơ tài liệu ĐTM, hồ sơ đề nghị xác nhận hoàn thành 

công trình bảo vệ môi trường... để báo cáo UBND tỉnh, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường xem xét, chấp thuận, phê duyệt theo quy định; hoàn thành các công việc 

trên trước ngày 15/5/2021. 

Chỉ đạo bệnh viện Đa khoa tỉnh khẩn trương tổ chức thực hiện nghiêm túc 

các nội dung đã được chỉ ra tại Kết luận số 18/KL-TCMT ngày 29/01/2021 của 
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Tổng cục Môi trường để sớm đưa vào vận hành hệ thống xử lý nước thải và rác 

thải; quá trình hoạt động chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về bảo 

vệ môi trường, thu gom, xử lý nước thải, quản lý chất thải nguy hại và chất thải 

rắn thông thường. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động phối hợp, hướng dẫn Sở Y tế, 

Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoàn thành các hồ sơ, tài liệu, thủ tục về môi trường 

theo chức năng, nhiệm vụ. 

2. Về xử lý chất thải rắn y tế tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh 

- Hiện nay các hạng mục công trình lò đất chất thải y tế tại khu đồi Phai 

Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn đã hoàn thành xây dựng nhưng vẫn 

chưa xong thủ tục trình cấp Giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi 

trường. Trong thời gian hoàn thiện thủ tục trên, để xử lý khối lượng chất thải rắn 

y tế phát sinh tại Bệnh viện, các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn thành 

phố Lạng Sơn, huyện Cao Lộc, cho phép Bệnh viện Đa khoa tỉnh vận hành lò 

đốt chất thải y tế tại khu đồi Phai Trần, xã Hoàng Đồng, thành phố Lạng Sơn 

trên cơ sở phải thực hiện lấy mẫu nước thải, khí thải để phân tích, đánh giá định 

kỳ 02 lần/tháng báo cáo UBND tỉnh (qua Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi 

trường) để xem xét, chỉ đạo. 

- Sở Y tế chỉ đạo trung tâm y tế huyện Cao Lộc, thành phố Lạng Sơn, các 

Ban Điều hành cơ sở cách ly y tế tập trung hướng dẫn thực hiện tốt việc phân 

loại chất thải y tế, chất thải sinh hoạt bảo đảm thuận tiện cho việc lưu giữ, vận 

chuyển và xử lý chất thải. Lưu ý đối với chất thải rắn y tế phát sinh tại các cơ sở 

y tế và các khu cách ly tập trung phải được xử lý đốt ngay trong ngày để đảm 

bảo không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường theo đúng hướng dẫn của Bộ Y 

tế. Đối với chất thải hữu cơ (vỏ hoa quả, hộp đựng cơm, thức ăn thừa) tại cơ sở 

cách ly y tế tập trung phải thực hiện thu gom, quản lý, phun khử khuẩn, diệt côn 

trùng để xử lý vào thời điểm thích hợp./. 

 

Nơi nhận:                       
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các thành phần dự làm việc; 

- C, PVP UBND tỉnh, các phòng CM,  

  Trung tâm TH-CB; 

- Lưu: VT, KT(NNT). 

TL. CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

Dương Văn Chiều 
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