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V/v tăng cường biện pháp quản lý chất thải để 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 (do virut Corona 

chủng mới gây ra) 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Hà Nội, ngày        tháng      năm 2020 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 do virut Corona chủng mới gây ra 

(sau đây viết tắt là dịch bệnh), người dân đã và đang tích cực thực hiện các biện 

pháp phòng ngừa lây nhiễm. Tuy nhiên, việc sử dụng khẩu trang, trong đó có 

khẩu trang y tế chưa đáp ứng hướng dẫn của Bộ Y tế, tình trạng thải bỏ khẩu 

trang y tế sau sử dụng không đúng quy định dẫn đến nguy cơ lây nhiễm đến 

cộng đồng và ô nhiễm môi trường. 

Để đảm bảo công tác phòng, chống, dịch bệnh và việc thu gom, lưu giữ, 

vận chuyển, xử lý chất thải y tế và xử lý khẩu trang thải bỏ sau khi sử dụng đúng 

quy định, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành 

phố trực thuộc Trung ương phối hợp chặt chẽ và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn 

tại địa phương tăng cường thực hiện một số công tác sau đây: 

1. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện đúng các khuyến cáo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh. 

2. Tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức của nhân dân về việc sử dụng 

khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. 

Đối với những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử 

dụng theo khuyến cáo của nhà sản xuất, của Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải 

được bỏ vào đúng nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải 

được thu gom, xử lý như đối với chất thải thông thường.  

3. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch 

số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và Bộ 

Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý 

chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải 

y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu 

phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu 

gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; hướng dẫn người dân đến các 

cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất 

thải y tế và xử lý theo đúng quy định để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử 



dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 

6. Tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, lưu giữ, vận 

chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nói chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng; 

xây dựng kế hoạch xử lý chất thải rắn trước mắt và lâu dài ở cấp tỉnh. 

 Trân trọng cảm ơn sự phối hợp của quý Ủy ban./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam (để báo cáo);  

- Bộ trưởng Trần Hồng Hà (để báo cáo); 

- Văn phòng Chính phủ; 

- Các Bộ: Y tế; Công an; Công Thương; Quốc phòng; 

- Lưu: VT, TCMT.Đt (80). 

 

KT. BỘ TRƯỞNG 

THỨ TRƯỞNG 
 

 

 

 

 

Võ Tuấn Nhân 
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