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UBND TỈNH GIA LAI 

SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG  
 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc 
 

Số:           /STNMT-CCBVMT 

V/v tăng cường công tác thu gom rác thải, 

đảm bảo vệ sinh môi trường  
 

                  Gia Lai, ngày       tháng  4   năm 2020 

 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 719/UBND-NC ngày 01/4/2020 của UBND tỉnh 

V/v thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Công điện số 

04/CĐ-UBND của UBND tỉnh, để đảm bảo công tác phòng, chống, dịch bệnh và 

việc thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải, đảm bảo vệ sinh môi trường. Sở Tài 

nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp 

chặt chẽ và chỉ đạo các đơn vị chuyên môn tại địa phương tăng cường thực hiện 

một số công tác sau: 

1. Tuyên truyền, vận động người dân thực hiện đúng các khuyến cáo, 

hướng dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh, sau 

khi tháo khẩu trang cho ngay vào thùng đựng chất thải có nắp đậy kín và rửa 

sạch tay. 

2. Bố trí đầy đủ thùng đựng chất thải có nắp đậy kín tại nơi công cộng. 

3. Tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về việc sử dụng 

khẩu trang thông thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân, 

đồng thời hướng dẫn người dân đến các cơ sở y tế thăm, khám trước khi ra về 

phải thải bỏ vào các thiết bị lưu chứa chất thải y tế và xử lý theo đúng quy định 

để ngăn ngừa nguy cơ phát tán mầm bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường. 

4. Chỉ đạo các cơ sở y tế thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch 

số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31 tháng 12 năm 2015 của Bộ Y tế và 

Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 

36/2015/TT-BTNMT ngày 30 tháng 5 năm 2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về quản lý chất thải nguy hại; tăng cường kiểm tra, giám sát việc xử lý 

chất thải y tế tại các cơ sở y tế, cơ sở xử lý chất thải nguy hại (có xử lý chất thải 

y tế lây nhiễm) tại địa phương và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật nếu 

phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường. 

5. Tăng cường kiểm tra, xử phạt đối với các hành vi vứt, thải bỏ khẩu 

trang không đúng nơi quy định theo Điểm c, Điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị 
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định số 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của Chính phủ quy định về xử phạt 

vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.  

6. Tăng cường chỉ đạo, giám sát đối với công tác thu gom, vận chuyển, 

xử lý chất thải sinh hoạt và chất thải lây nhiễm trên địa bàn kịp thời theo đúng 

quy định. 

7. Chỉ đạo các cơ sở y tế và khu vực cách ly tập trung bố trí các điểm thu 

gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; thực hiện nghiêm túc Công văn 

số 965/VP-KGVX ngày 26/3/2020 của UBND tỉnh V/v xử lý môi trường khu vực 

có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng theo hướng dẫn tại Công văn số 1560/BYT-

MT ngày 26/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi 

trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND các huyện, thị xã, thành phố 

triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận:          
- Như trên; 

- UBND tỉnh (b/c); 

- BCĐ PCDB do vi rút Corona (b/c); 

- Sở Y tế (p/h); 

- GĐ; Các PGĐ Sở (b/c); 

- Lưu VT, CCBVMT.      

 

KT. GIÁM  ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

 

Lương Thanh Bình  
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