
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LẠNG SƠN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /UBND-KGVX           Lạng Sơn, ngày        tháng 3 năm 2022 

V/v thực hiện quản lý chất 

thải đối với trường hợp F0 

cách ly tại nhà 

 

                        Kính gửi:  

 

 

- Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

 Ngày 16/3/2022, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 293/UBND-

KGVX chỉ đạo các Sở, ngành tăng cường công tác quản lý chất thải đối với F0 

quản lý tại nhà; để tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất thải đối với trường 

hợp F0 cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại 

Công văn số 1336/BTNMT-TCMT ngày 14/3/2022; UBND tỉnh chỉ đạo như 

sau: 

1. Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 

theo lĩnh vực, địa bàn quản lý chủ động triển khai thực hiện công tác quản lý 

chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà theo hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường tại Công văn số 1336/BTNMT-TCMT và các văn bản chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

2. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, 

UBND các huyện, thành phố và các cơ quan liên quan khẩn trương rà soát, 

thống kê, dự báo khối lượng chất thải phát sinh và đánh giá khả năng xử lý để 

tính toán, xây dựng các kịch bản quản lý phù hợp, đồng bộ bảo đảm kế hoạch 

thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh. 

3. Giao Sở Y tế: 

- Chỉ đạo, điều tiết các cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm chủ động thực 

hiện hoặc phối hợp với các đơn vị đang thực hiện thu gom chất thải sinh hoạt và 

các lực lượng khác tại cơ sở (Tổ COVID cộng đồng, các tổ chức đoàn thể cấp 

xã,...) để bố trí phương tiện phù hợp thu gom riêng chất thải y tế lây nhiễm; tổ 

chức thực hiện kế hoạch thu gom chất thải của F0 tại các điểm tập kết về cơ sở 

xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý 

chất thải y tế.  

Việc xử lý chất thải của F0 tại cơ sở y tế hoặc cơ sở xử lý theo mô hình 

cụm cơ sở y tế phải đảm bảo khí thải từ lò đốt chất thải y tế được xử lý đạt 

QCVN 02:2012/BTNMT; trường hợp chất thải được khử khuẩn bằng thiết bị 
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hấp, nồi hấp thì phải bảo đảm đạt QCVN 55:2013/BTNMT Quy chuẩn kỹ thuật 

quốc gia về thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm. 

- Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quy định về thu gom, 

vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản hướng dẫn thi hành (nhiệm vụ được 

giao tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh ban 

hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết các nội 

dung được Luật Bảo vệ môi trường giao). Thời gian thực hiện xong trước ngày 

30/3/2022. 

4. UBND các huyện, thành phố: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, thống kê, dự báo 

khối lượng chất thải phát sinh đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà gửi về Sở 

Tài nguyên và Môi trường tổng hợp. Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và 

Môi trường xây dựng các kịch bản quản lý phù hợp. 

- Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan liên quan, UBND cấp xã và các tổ dân 

phố, cụm dân cư, Tổ COVID cộng đồng, các tổ chức đoàn thể tại địa phương 

thực hiện biện pháp thu gom chất thải về điểm tập kết tại địa phương để chuyển 

giao cho cơ sở xử lý chất thải y tế lây nhiễm. 

- Chỉ đạo UBND cấp xã chủ trì, phối hợp với đơn vị thu gom, vận chuyển 

chất thải xác định, bố trí địa điểm tập kết chất thải của F0 tại địa phương, bảo 

đảm kết nối hiệu quả giữa công tác thu gom, vận chuyển và xử lý, thời gian thu 

gom và quy mô tiếp nhận để phù hợp tình hình thực tế, bảo đảm an toàn giao 

thông, hạn chế hoạt động vào giờ cao điểm. Lập Sổ giao nhận chất thải y tế với 

đơn vị thu gom, xử lý để theo dõi, thống kê khi chuyển giao chất thải y tế lây 

nhiễm.  

- Chỉ đạo tăng cường các biện pháp hướng dẫn, tuyên truyền, phổ biến các 

quy định về thu gom, khử khuẩn cho người dân; chỉ đạo việc thực hiện thu gom, 

vận chuyển và tổng hợp thông tin, số lượng chất thải phát sinh, báo cáo Sở Tài 

nguyên và Môi trường, Sở Y tế và UBND tỉnh để xem xét, chỉ đạo điều tiết hoạt 

động thu gom, vận chuyển phù hợp với khối lượng chất thải phát sinh; thường 

xuyên theo dõi, kiểm tra, xử lý vi phạm (nếu có) việc thu gom, vận chuyển, xử 

lý chất thải phát sinh đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn quản lý. 

- Chỉ đạo các đơn vị thu gom chất thải phối hợp với chính quyền cấp xã 

bố trí, trang bị thùng chứa chất thải của F0 có dấu hiệu cảnh báo, nhận biết theo 

quy định của Bộ Y tế để phân biệt với thùng chứa chất thải rắn sinh hoạt tại các 

điểm tập kết; đảm bảo cứng, vững, có thành, đáy, nắp kín, kết cấu cứng, chịu va 

chạm, không bị rơi, rò rỉ chất thải ra ngoài trong quá trình lưu giữ, vận chuyển 

và đặt tại nơi cao ráo, không ngập nước; xác định tần suất thu gom chất thải phù 

hợp với khối lượng chất thải, trang thiết bị, nhân lực thực hiện, đảm bảo vệ sinh 

môi trường và phòng, chống dịch bệnh. 

Người tham gia vận chuyển chất thải phải đảm bảo các biện pháp phòng, 

chống dịch theo quy định của Bộ Y tế, thực hiện theo đúng hành trình vận 
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chuyển, khử khuẩn phương tiện sau mỗi lần vận chuyển và các quy định khác về 

phòng, chống dịch bệnh. 

Trong quá trình thực hiện nếu có vướng mắc, các cơ quan chủ động 

nghiên cứu, đề xuất các giải pháp với UBND tỉnh (qua Sở Tài nguyên và Môi 

trường và Sở Y tế) để xử lý kịp thời./.  

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; 

- Các Sở, ngành: YT, TTTT, CA tỉnh;  

- Đài PT-TH, Báo LS (để tuyên truyền); 

- C, PCVP UBND tỉnh, các Phòng:  

  KG-VX, KT, TH-NC, TT TH-CB;  
- Lưu: VT, KG-VX (NTB). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Dương Xuân Huyên 
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