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KÝnh göi:  

   - Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;  

   - Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố; 

   - Các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế. 

 

Trước tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút SARS-CoV-2 

(COVID-19) trên Thế giới và tại Việt Nam có diễn biến phức tạp, để hạn chế đến 

mức thấp nhất sự lây lan, phát tán mầm bệnh COVID-19  ra môi trường và bảo vệ 

sức khỏe cho nhân viên y tế, những người tham gia phòng, chống dịch bệnh và 

cộng đồng, Bộ Y tế đề nghị Thủ trưởng các Bộ, Cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực 

thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung 

ương và Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế chỉ đạo các 

đơn vị có liên quan triển khai các nội dung sau:  

1. Đối với các Bộ, cơ quan ngang Bộ, Cơ quan trực thuộc Chính phủ; Uỷ 

ban nhân dân cấp tỉnh: 

- Chỉ đạo và đảm bảo kinh phí cho các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập 

trung thuộc thẩm quyền quản lý 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. 

- Chỉ đạo cơ quan, đơn vị quản lý môi trường của 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. 

- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan của địa phương 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. 

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

tập trung thuộc thẩm quyền quản lý trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải. 

2. Đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Bộ Y tế 

- Thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý 

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

không làm phát tán mầm bệnh ra môi trường. 



- Tăng cường giám sát vận hành hệ thống xử lý nước thải y tế và khử 

khuẩn nước thải y tế, đảm bảo đạt yêu cầu trước khi thải ra môi trường . 

- Kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thu gom, lưu giữ, chuyển giao chất thải 

y tế, đặc biệt là đối với khẩu trang y tế, các phương tiện phòng hộ cá nhân đã 

qua sử dụng thải bỏ. 

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận: 
- Như Kính gửi; 

- PTT. Vũ Đức Đam (để báo cáo); 

- Các đồng chí Thứ trưởng (để p/h); 
- Lu: VT, MT. 
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