
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1402 /UBND-TH 
V/v tăng cường quản lý chất thải  

trong phòng, chống dịch Covid-19. 

   Chư Păh, ngày 09 tháng 4 năm 2020. 

    

      Kính gửi:  

   - Trung tâm Y tế huyện; 

   - Phòng Tài nguyên-Môi trường; 

   - Trung tâm Văn hóa-TT&TT; 

   - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, để hạn chế 

đến mức thấp nhất  sự lây lan, phát tán mầm bệnh ra môi trường và bảo vệ sức 

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

đồng; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Trung tâm Y tế huyện, các Trạm Y tế xã thực hiện nghiêm túc 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 kịp thời hàng ngày và khi cần không làm 

phát tán mầm bệnh ra môi trường. 

2. Trung tâm Văn hóa-Thông tin và Thể thao, Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn 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 xử dụng một lần. 

3. Phòng Tài nguyên-Môi trường phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên 

quan thực hiện kiểm tra, giám sát các cơ sở y tế, các cơ sở cách ly tập trung trên 

địa bàn huyện trong việc thực hiện quản lý, xử lý chất thải.  

Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nêu trên và Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

triển khai thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- CVP, các PVP; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

Nay Kiên 
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