
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH NINH THUẬN 
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /UBND-KTTH  Ninh Thuận, ngày      tháng  5  năm 2022 

V/v tăng cường quản lý chất 

thải rắn phát sinh từ dịch 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

đảm bảo thích ứng, an toàn, 

linh hoạt, hiệu quả 
 

  

   
 

Kính gửi:  

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

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Bệnh viện tỉnh;  

- Trung tâm y tế huyện Ninh Sơn. 

 
Thực hiện ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Công văn số 

1336/BTNMT-TCMT ngày 15/3/2022 về việc 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 để đảm bảo kế hoạch thích ứng an toàn, linh 

hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 tại từng địa phương. 

Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Báo cáo số 1907/BC-

STNMT ngày 30/4/2022 về kết quả thống kê, dự báo khối lượng chất thải rắn 

phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 và khả năng xử lý chất thải rắn từ dịch bệnh 

Covid-19 của các đơn vị trên địa bàn tỉnh, 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Sở Tài nguyên và Môi trường: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quan hướng dẫn và  

chỉ đạo việc thực hiện thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn phát sinh từ 

dịch bệnh Covid-19. 

- Hướng dẫn, hỗ trợ, kiểm tra, giám sát các địa phương chuyển giao chất 

thải rắn phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 cho các cơ sở có chức năng xử lý chất 

thải nguy hại để xử lý trong trường hợp chất thải rắn phát sinh từ dịch bệnh 

Covid-19 vượt quá khả năng xử lý của Bệnh viện tỉnh và Trung tâm Y tế huyện 

Ninh Sơn. 

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sửa chữa các lò đốt chất 

thải rắn y tế tại Trung tâm y tế các huyện, thành phố; hướng dẫn các địa phương 

triển khai thực hiện có hiệu quả “Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối 

với các trường hợp người nhiễm Covid-19 đang cách ly tại nhà trên địa bàn 

tỉnh” được Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành kèm theo Công văn số 1614/UBND-

KTTH ngày 19/4/2022.    
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2. Sở Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, điều tiết 

việc xử lý chất thải rắn phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 tại các cơ sở xử lý chất 

thải y tế trên địa bàn tỉnh. 

- Chỉ đạo Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại “ Hướng dẫn tạm thời về 

quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm Covid-19 đang cách ly tại 

nhà trên địa bàn tỉnh” và hướng dẫn, hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố triển khai thực hiện có hiệu quả Hướng dẫn tạm thời này. 

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố sửa chữa các lò đốt chất 

thải rắn y tế tại Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

3. Sở Tài chính: 

Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài  nguyên và Môi trường, Sở Xây 

dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư và các đơn vị có liên quan tham mưu Ủy ban nhân 

dân tỉnh kinh phí xử lý chất thải rắn từ dịch bệnh Covid-19 theo quy định tài 

chính hiện hành và trong khả năng cân đối ngân sách. 

4. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:    

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường và các đơn 

vị có liên quan tổ chức sửa chữa và đưa các lò đốt chất thải rắn y tế tại Trung 

tâm y tế các huyện, thành phố vào hoạt động để đảm bảo đáp ứng yêu cầu xử lý 

chất thải rắn từ dịch bệnh Covid-19 của tỉnh trong thời gian tới. Thời hạn hoàn 

thành: Trong quý III/2022. 

- Trong trường hợp chất thải rắn y tế phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 tại 

các địa phương vượt quá khả năng xử lý của Bệnh viện tỉnh, Trung tâm Y tế 

huyện Ninh Sơn chủ động liên hệ và chuyển giao chất thải rắn y tế phát sinh từ 

dịch bệnh Covid-19 tại địa phương mình cho các cơ sở có chức năng xử lý chất 

thải nguy hại (tại danh sách kèm theo Văn bản số 2949/UBND-KTTH ngày 

17/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tăng cường phối hợp xử lý chất thải 

y tế phát sinh do dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh) để thu gom, xử lý. 

- Chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài nguyên và Môi trường chỉ đạo, 

kiểm tra, giám sát Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện 

“Hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm 

Covid-19 đang cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh”. 

- Cân đối, bố trí cho công tác thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn 

phát sinh đáp ứng theo từng cấp độ dịch Covid-19. 

5. Bệnh viện tỉnh và Trung tâm Y tế huyện Ninh Sơn:  

Tăng cường công tác thu gom chất thải rắn phát sinh từ dịch bệnh Covid-

19 từ các địa phương, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố, các cơ sở khám, 

điều trị bệnh Covid-19 để xử lý đúng theo chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại 

Văn bản số 2949/UBND-KTTH ngày 17/6/2021. Trường hợp lượng chất thải 
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rắn phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh vượt quá khả năng xử lý 

của các đơn vị thì báo cáo kịp thời cho Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Y tế và Sở Tài 

nguyên và Môi trường để kịp thời điều tiết hoạt động thu gom, vận chuyển và xử 

lý chất thải rắn phát sinh từ dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh./. 

 

 
 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VPUB: LĐ, KTTH; 

- Lưu: VT.       TT 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Lê Huyền 
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