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Số:              /UBND-NN4 
V/v tiếp tục tăng cường thu gom, xử lý 

chất thải phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn tỉnh  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2021 

         

 

  nh gửi  

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- Công an tỉnh; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huy n, thành phố. 

 

Hi n nay, tình hình dịch b nh Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, 

để đảm bảo chủ động trong công tác phòng, chống dịch b nh Covid-19; kịp thời 

ngăn chặn và không để dịch b nh b nh phát tán, lây lan trên địa bàn tỉnh, Uỷ 

ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, đoàn thể và UBND các huy n, 

thành phố chỉ đạo tổ chức thực hi n tốt công tác thu gom, xử lý các loại chất 

thải, đảm bảo an toàn dịch b nh và v  sinh môi trường. Cụ thể như sau: 

1.  iao Sở   tế chỉ đạo các c  sở y tế, khu vực đi u trị và chăm s c b nh 

nhân, khu cách ly (cách  y t   t  ng, cách  y t   nhà  à các  h  cách  y  hác  

thực hi n công tác thu gom, lưu gi  và chuyển giao chất thải thải y tế phát sinh 

do dịch Covid-19 th o đ ng  uy định tại Quyết định số     /Q -BC Q  ngày 

  / /     của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19 v   Hư ng d n 

 uản lý chất thải và v  sinh trong phòng, chống dịch COVID-19” và chỉ đạo của 

Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số  119/BTMT-TCMT ngày 

  /7/   1 v  tăng cường xử lý chất thải phát sinh do dịch b nh Covid-19. 

Chỉ đạo các c  sở tiêm chủng thực hi n vi c  uản lý, xử lý vỏ lọ vắc xin 

Covid-19 thải bỏ, vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử dung... th o chỉ đạo của UBND 

tỉnh tại Văn bản số  9  /UBND-VX1 ngày  1/7/   1. Chủ động lựa chọn đ n 

vị c  chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý đảm bảo  uy định th o hư ng 

d n của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số   1 /STNMT-QLMT 

ngày   /7/   1.  

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ động đôn đốc, tổ chức kiểm tra 

vi c thực hi n thu gom, xử lý rác thải và v  sinh môi trường trên địa bàn toàn 

tỉnh, đặc bi t đối v i các c  sở y tế, khu vực đi u trị và chăm s c b nh nhân, khu 

cách ly trong vi c thực hi n công tác thu gom, lưu gi  và chuyển giao ch        

                                                             -19 th o đ ng  uy 

định tại Quyết định số     /Q -BC Q  ngày   / /     của Ban chỉ đạo Quốc 

gia phòng, chống COVID-19 v   Hư ng d n  uản lý chất thải và v  sinh trong 

phòng, chống dịch COVID-19” và chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Văn bản số  119/BTMT-TCMT ngày   /7/   1 v  tăng cường xử lý chất thải 

phát sinh do dịch b nh Covid-19. 



3.  êu cầu UBND các huy n, thành phố tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, 

kiểm tra, giám sát UBND các xã, phường, thị trấn trong công tác thu gom, xử lý 

rác thải sinh hoạt và v  sinh môi trường, đặc bi t là khẩu trang thải bỏ sau sử 

dụng cũng như vi c thu gom, xử lý chất thải y tế; tổ chức phun khử khuẩn 

phòng, chống dịch b nh Covid-19 trên địa bàn mình  uản lý theo  ế hoạch số 

111/KH-UBND ngày 1 / /   1 của UBND tỉnh và các nội dung chỉ đạo của 

UBND tỉnh tại Văn bản số     /UBND-NN  ngày   / /   1; Văn bản số số 

3217/UBND-NN  ngày 07/5//2021; Văn bản số  9  /UBND-CN  ngày 

21/7/2021; tổ chức phun khử  

 ồng thời chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn tiếp tục duy trì tổ chức 

triển khai thực hi n nghiêm t c  ế hoạch số 11/ H-UBND ngày   / 1/   1 

của UBND tỉnh v  vi c tổ chức phát động tháng hành động v  sinh môi trường 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Ph c. 

4.  êu cầu các sở, ngành:   tế, Tài nguyên và Môi trường, Công an tỉnh, 

Ban Quản lý các  CN, Công Thư ng, Nông nghi p và PTNT, Bộ Chỉ huy  uân 

sự tỉnh; các tổ chức đoàn thể và UBND các huy n, thành phố căn cứ chức năng, 

nhi m vụ của ngành, c   uan, đ n vị mình tăng cường công tác chỉ đạo thực 

hi n và thường xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ  uá trình tổ chức triển 

khai thực hi n th o  uy định./. 

 

Nơ    ậ : 
- TTTU, TT H ND tỉnh (B/c); 

- BC  PCD Covid-19 tỉnh; 

- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT;  

- Chánh VP, các PCVP; 

- CV NCTH; 

- Lưu VT, NN4. 

 (H-          b) 

TL. CHỦ TỊCH 
KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 
 

 
 

 
Lê Văn Thanh 

 


		hungdd@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-26T14:47:07+0700


		thanhlv@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-26T14:54:39+0700


		ubnd@vinhphuc.gov.vn
	2021-07-26T15:28:35+0700


		2021-07-26T15:28:52+0700


		2021-07-26T15:29:06+0700




