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  Kính gửi:  

- Trưởng khung các cơ sở cách ly tập trung; 

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Y tế; 

- Trung tâm Y tế dự phòng; 

- UBND các xã, thị trấn; 
 

Thực hiện Công văn 843/STNMT-CCMT ngày 27/3/2020 của Sở Tài 

nguyên và Môi trường “Về việc quản lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung 

phòng chống dịch bệnh Covid-19” và Công văn số 849/STNMT-CCMT ngày 

28/3/2020 của Sở Tài nguyên - Môi trường “Về việc tăng cường quản lý chất thải 

tại các cơ sở cách ly tập trung”; để thực hiện tốt công tác phận loại, thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập trung theo đúng quy định, đảm 

bảo vệ sinh môi trường, nâng cao hiệu quả trong công tác phòng chống dịch bệnh; 

UBND huyện yêu cầu:  

1.Tại các Cơ sở cách ly tập trung phải thực hiện trang bị đầy đủ thiết bị, 

dụng cụ đựng chất thải và thực hiện nghiêm túc việc phân loại triệt để chất thải 

theo hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 677/SYT-NVY ngày 21/3/2020 về dự 

phòng, kiểm soát lây nhiễm Covid-19 và quản lý chất thải tại các cơ sở cách ly tập 

trung. 

2.Về công tác vận chuyển, xử lý chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 tại các 

Cơ sở cấp tỉnh và các Cơ sở cấp huyện, cấp xã có số lượng người cách ly trên 100 

người thì Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Công ty TNHH MTV chế 

biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh tổ chức thu gom, vận chuyển và xử lý; tần suất 

vận chuyển: cơ sở cấp tỉnh 1 lần/ngày, cơ sở cấp huyện và cấp xã có số lượng 

người cách ly trên 100 người là 2 ngày/lần, cơ sở có số lượng người cách ly dưới 

100 người là trên 50 kg/lần. Để việc thu gom của Công ty TNHH MTV chế biến 

chất thải công nghiệp Hà Tĩnh được đảm bảo yêu cầu Trưởng khung các cơ sở 

cách ly tập trung, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo thực hiện: 

- Đối với các Cơ sở cách ly tập trung có số lượng người cách ly trên 100 

người: Phân công cán bộ đầu mối tại các Cơ sở cách ly tập trung ít nhất 2 người 



(gồm: đại diện cán bộ quản lý khu cách ly và cán bộ y tế thực hiện nhiệm vụ tại 

khu cách ly) để phối hợp thực hiện bàn giao chất thải có nguy cơ chứa covid-19 

cho đại diện Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh. Lập 

danh sách cán bộ được phân công tại các điểm cách ly (ghi rõ: họ tên, chức vụ, số 

điện thoại liên hệ) gửi về Phòng Tài nguyên và Môi trường trước 10h ngày 

30/3/2020 qua địa chỉ TDoffice hoặc địa chỉ gmail: phongtnmtcx@gmail.com để 

tổng hợp gửi Sở Tài nguyên và Môi trường trước 14h ngày 30/3/2020. Chỉ đạo cán 

bộ tại các Cơ sở cách ly tập trung trước khi bàn giao chất thải có nguy cơ chứa 

covid-19 cho xe vận chuyển, chất thải phải được đựng trong túi đựng chất thải, 

buộc kín và đã được phun hóa chất khử khuẩn theo đúng quy định của ngành y tế. 

Công ty TNHH MTV chế biến chất thải công nghiệp Hà Tĩnh không 

nhận chất thải khi không được thu gom trong các túi buộc kín và khử khuẩn. 

- Đối với các Cơ sở cách ly tập trung có số lượng người cách ly dưới 100 

người: Thực hiện theo hướng dẫn của ngành y tế. Các Cơ sở căn cứ số lượng người 

cách ly và tình hình cụ thể về chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 tại Cơ sở cách ly 

thực hiện việc thu gom, phân loại, đóng vào túi đựng chất thải, buộc kín và phun 

hóa chất khử khuẩn theo hướng dẫn của cơ quan y tế, bố trí điểm lưu giữ tạm thời 

trong Cơ sở cách ly; khi có số lượng chất thải có nguy cơ chứa Covid-19 lưu giữ 

tại Cơ sở cách ly được khoảng 50 kg thì thông báo bằng điện thoại (kèm tin nhắn) 

cho Công ty Công nghiệp Hà Tĩnh và Sở Tài nguyên - Môi trường hoặc qua Phòng 

Tài nguyên - Môi trường huyện biết để bố trí xe vận chuyển đưa đi xử lý theo đúng 

quy định. (Đầu mối liên hệ: Công ty Công nghiệp Hà Tĩnh -Ông Lê Mai Nam, 

Điện thoại 0868511212; Sở Tài nguyên - Môi trường - Bà Võ Thị Minh Nguyệt, 

Điện thoại 0934535789; Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện - Bà Nguyễn Thị 

Thanh Hường, Điện thoại 0977192557). 

3. UBND các xã, thị trấn chỉ đạo các Hợp tác xã Vệ sinh môi trường thực 

hiện việc thu gom, vận chuyển các loại chất thải sinh hoạt thông thường tại các Cơ 

sở cách ly tập trung sau khi đã được phân loại và phun hóa chất khử khuẩn theo 

đúng hướng dẫn của Sở Y tế tại Công văn số 677/SYT-NVY ngày 21/3/2020 đến 

Nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt để xử lý theo đúng quy định. 

4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế dự phòng huyện: Chỉ đạo cán bộ trực trong 

các Cơ sở cách ly tập trung thực hiện hướng dẫn người cách ly tự phân loại triệt để 

chất thải và thực hiện thu gom, khử khuẩn chất thải theo hướng dẫn số 677/SYT-

NVY ngày 21/3/2020 của Sở Y tế. 
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5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Kiểm tra, đôn đốc công tác vận chuyển 

và xử lý chất thải theo đúng quy định. 

 Yêu cầu Trưởng khung các Cơ sở cách ly tập trung, Phòng Tài nguyên- Môi 

trường, Phòng Y tế, Trung tâm y tế dự phòng, các phòng, ban, ngành liên quan, 

UBND các xã, thị trấn thực hiện./. 

Nơi nhận:                                                                               

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- BCĐ Phòng chống Dịch Covid 19; 

- Các phòng ngành liên quan; 

- Lưu: VT, TNMT. 

 

T. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Trần Hữu Duyệt 
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