
UBND TỈNH CAO BẰNG 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:        /STNMT-BVMT 
 

V/v tăng cường thực hiện một số biện 

pháp quản lý chất thải để phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19  

Cao Bằng, ngày      tháng 4 năm 2020 

 

 Kính gửi:   

   - Cơ sở Y tế trên địa bàn tỉnh; 

   - Các khu cách ly tập trung; 

   - Đơn vị vệ sinh môi trường trên địa bàn tỉnh. 

            

Thực hiện công văn số 952/UBND-CN ngày 15 tháng 4 năm 2020 của Ủy 

ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc tăng cường thực hiện một số biện pháp 

quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-1. Sở Tài nguyên và Môi 

trường đề nghị các cơ sở y tế, khu cách ly tập trung và đơn vị vệ sinh môi trường 

trên địa bàn tỉnh tăng cường biện pháp phân loại, thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải, cụ thể như sau: 

1. Đối với chất thải y tế quản lý phân định, phân loại, thu gom, xử lý thực 

hiện theo quy định tại điều 4, điều 6 và điều 7 Thông tư số 58/2015/TTLT-BYT-

BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 Thông tư liên tịch quy định về quản lý 

chất thải y tế và Quyết định số 1740/QĐ-UBND ngày 12 tháng 10 năm 2017 về 

việc phê duyệt kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại 

trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn đến năm 2025. 

 2. Đối với chất thải rắn sinh hoạt quản lý phân định phân loại, thu gom, 

xử lý thực hiện theo điều 6, điều 17, Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24 

tháng 4 năm 2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và phế liệu; khoản 4 điều 

3 Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ về 

việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường và  điều 5 Quyết định số 39/2018/QĐ-UBND 

ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng Quy định về 

quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. 

 3. Nước thải sinh hoạt phát sinh tại các khu cách ly tập trung phải được 

khử khuẩn thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường. Các cơ sở y tế nghiêm 

túc vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế. 
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4. Các thiết bị, phương tiện vận chuyển chất thải phải thường xuyên được 

vệ sinh, khử khuẩn sạch sẽ bằng hóa chất đảm bảo không làm phát tán, lây lan 

dịch bệnh ra ngoài môi trường. 

 5. Đối với các cơ sở không có thiết bị, công trình xử lý chất thải hoặc 

không có phương tiện vận chuyển ưu tiên xử lý chất thải tại chỗ.  

Đề nghị các cơ sở nêu trên nghiêm túc thực hiện các biện pháp quản lý 

chất thải đảm bảo vệ sinh môi trường góp phần ngăn ngừa, phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19./. 

  
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Sở Y tế; 

- Lưu: VT, CCBVMT. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Nông Văn Chiêm 
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