
UBND TỈNH VĨNH PHÚC 

BAN CHỈ ĐẠO TRIỂN KHAI 

CHIẾN DỊCH TIÊM VẮC XIN 

PHÒNG COVID-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:           /CV-BCĐ 

V/v tăng cường công tác quản lý, xử lý chất 

thải y tế trong quá trình tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh 

 

Vĩnh Phúc, ngày       tháng     năm 2021 

 Kính gửi:   

 - Các Sở: Y tế, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính; 

- Công an tỉnh, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Cục Quản lý Thị trường tỉnh; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Các Bệnh viện: Đa khoa tỉnh, Đa khoa khu vực Phúc 

Yên; Sản - Nhi; 74 Trung ương; Giao thông vận tải 

Vĩnh Phúc; Bệnh viện Hữu Nghị Lạc Việt; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

Căn cứ Văn bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc 

tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin COVID-19; Văn số 102/MT-YT ngày 

04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế, Bộ Y tế về việc hướng dẫn quản lý 

chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19; 

Căn cứ Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 20/7/2021 của UBND tỉnh về 

Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng COVID-19 năm 2021- 2022 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; Kế hoạch số 197/KH-UBND ngày 04/8/2021 của 

UBND tỉnh về Kế hoạch điều chỉnh, bổ sung Kế hoạch số 178/KH-UBND ngày 

20/7/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch triển khai chiến dịch tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 năm 2021 - 2022 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc; 

Tiếp theo Văn bản số 6486/UBND-NN4 ngày 02/8/2021 của UBND tỉnh; 

Để tiếp tục quản lý chặt chẽ việc phân loại thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý 

chất thải y tế trong tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo quy định; Ban 

Chỉ đạo tiêm vắc xin phòng COVID-19 tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị thực 

hiện nghiêm một số nội dung sau: 

1. Giao các đơn vị y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 tiếp tục chủ 

trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm phân loại, thu 

gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải y tế trong quá trình tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 theo quy định. Thủ trưởng các đơn vị y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra tình trạng làm thất 

thoát vỏ lọ vắc xin COVID-19, vắc xin hỏng, hết hạn sử dụng ra bên ngoài, không 

được quản lý theo quy định tại Văn bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ 

Y tế và các Văn bản khác liên quan. 



2 

 

- Lựa chọn đơn vị có đủ điều kiện, năng lực để hợp đồng xử lý chất thải y 

tế phát sinh trong tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo quy định. Trường hợp 

nếu đơn vị y tế có đủ các điều kiện tự xử lý chất thải y tế theo quy định thì tiếp 

tục xử lý chất thải y tế phát sinh trong tiêm vắc xin phòng COVID-19, nhưng 

phải đảm bảo việc quản lý, phân loại, thu gom và xử lý theo đúng quy định. 

- Đối với các đơn vị y tế đã hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải y tế thì 

tiếp tục kiểm tra, rà soát lại điều kiện, tiêu chuẩn nếu đơn vị đó đủ năng lực để 

xử lý chất thải y tế theo quy định thì tiếp tục hợp đồng, nhưng phải đảm bảo 

thực hiện đúng theo quy trình, thủ tục của pháp luật. 

- Đối với các đơn vị chưa ký hợp đồng với đơn vị xử lý chất thải y tế khẩn 

trương liên hệ với các đơn vị có đủ năng lực để hợp đồng xử lý chất thải y tế 

theo quy định (đơn vị được Sở Tài nguyên và Môi trường thẩm định đủ điều 

kiện về năng lực). 

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

hướng dẫn các đơn vị y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng COVID-19 trên địa bàn 

tỉnh thực hiện việc quản lý, thu gom và xử lý chất thải y tế phát sinh trong quá 

trình tiêm theo đúng quy định. Hướng dẫn các đơn vị y tế tổ chức tiêm vắc xin 

phòng COVID-19 lựa chọn các đơn vị có đủ năng lực để xử lý chất thải y tế phát 

sinh trong quá trình tiêm (nếu có đề nghị). 

Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Công an tỉnh, 

Cục Quản lý Thị trường thành lập các đoàn kiểm tra việc thực hiện theo đúng 

chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6468/UBND-NN4 ngày 02/8/2021. 

3. Kinh phí việc tổ chức thực hiện việc xử lý chất thải y tế phát sinh trong 

quá trình tiêm vắc xin phòng COVID-19 theo Nghị quyết số 04/2021/NQ-

HĐND ngày 16/5/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Quy định chính sách hỗ 

trợ kinh phí tiêm vắc xin phòng dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc giai 

đoạn 2021 - 2022.  

Yêu cầu Sở Y tế, Sở Tài nguyên - Môi trường, các Sở, ngành liên quan, 

UBND các huyện, thành phố; các đơn vị y tế tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 khẩn trương triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các Phó CT UBND tỉnh; 

- Thành viên BCĐ Covid-19 tỉnh; 

- CVP, PCVP UBND tỉnh; 

- Như Kính gửi; 

- Lưu: VT, VX1, NN4  (Tr         b). 

 TM. BAN CHỈ ĐẠO 

TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

PHÓ CHỦ TỊCH UBND TỈNH 

Vũ Việt Văn 
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