
UỶ BAN NHÂN DÂN 

  TỈNH VĨNH PHÚC 

 

Số:         /UBND-VX1 
V/v tăng cường quản lý chất thải trong 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆTNAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

         Vĩnh Phúc, ngày       tháng       năm 2020 

 

Kính gửi:   

- Sở Y tế Vĩnh Phúc; 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố. 

 

Ủy ban nhân dân tỉnh nhận được Văn bản số 1734/BYT-MT ngày 

30/3/2020  của Bộ Y tế về việc tăng cường quản lý chất thải trong phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 (được sao gửi kèm theo);  

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn giao: 

1. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế thuộc tỉnh, các cơ sở cách 

ly tập trung thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và 

xử lý chất thải, đặc biệt là xử lý chất thải lây nhiễm, nước thải, đảm bảo không 

làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. 

 2. Sở Tài nguyên và Môi trường:  

- Chỉ đạo UBND các huyện, thành phố giao đơn vị quản lý môi trường 

thuộc địa phương chịu trách nhiệm vận chuyển, xử lý chất thải rắn tại các cơ sở 

y tế, cơ sở cách ly tập trung trên địa bàn, đảm bảo kịp thời hàng ngày và khi cần. 

 - Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế,  các cơ sở cách 

ly tập trung trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải đảm bảo đúng quy định. 

 3. Sở Thông tin và Truyền thông, Báo Vĩnh Phúc, Đài PTTH tỉnh tăng 

cường truyền thông, hướng dẫn người dân sử dụng và thải bỏ khẩu trang đúng 

quy định; không sử dụng lại đối với khẩu trang sử dụng một lần./. 

 
Nơi nhận: 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Như kg; 

- CV: VX1; 

- VT ( Tr       b). 

 

TL.CHỦ TỊCH 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Tiến Hạnh 
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