
  

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CHƯ PĂH 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

Số:            /UBND-VX 
V/v tăng cường biện pháp quản lý  

chất thải để phòng, chống dịch 

bệnh Covid 19 (do vi rút Corona 

chủng mới gây ra). 

   Chư Păh, ngày     tháng 02 năm 2020. 

           

                Kính gửi:  

     - Các phòng, ban, đơn vị; 

     - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

 Theo Công văn số 480/STNMT-CCBVMT ngày 18/02/2020 của Sở Tài 

nguyên-Môi trường về việc tăng cường biện pháp quản ý chất thải để phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 (do vi rút Corona chủng mới gây ra); Ủy ban nhân 

dân huyện yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo 

chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

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

dẫn của Bộ Y tế về việc sử dụng khẩu trang phòng, chống dịch bệnh; khi tháo bỏ 

khẩu trang chỉ cầm vào phần dây đeo khẩu trang; 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 do 

đơn vị, địa phương mình quản lý. 

 3. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức về việc sử dụng khẩu trang thông 

thường trong hoạt động sinh hoạt bình thường của người dân. Cụ thể, đối với 

những loại khẩu trang này, không có nguy cơ nhiễm bệnh thì được sử dụng theo 

khuyến cáo của nhà sản xuất, Bộ Y tế và sau khi sử dụng phải được bỏ vào đúng 

nơi quy định, không được thải ra ngoài môi trường và phải được thu gom, xử lý 

như đối với chất thải thông thường. 

 4. Trung tâm Y tế huyện: 

 - Thực hiện nghiêm quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-

BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên-Môi trường quy 

định về quản lý chất thải y tế, Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 

của Bộ Tài nguyên-Môi trường về quản 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. 

 - Bố trí các điểm thu gom, lưu giữ khẩu trang y tế theo đúng quy định; 

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. 

 5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm kịp thời phát hiện và 

ngăn chặn các tổ chức, cá nhân có hành vi thu gom khẩu trang y tế đã qua sử 

dụng để tái sử dụng nhằm trục lợi bất chính, trường hợp phát hiện xử lý nghiêm 

theo quy định của pháp luật. 



  

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

trang không đúng nơi quy định theo điểm c, điểm d, Khoản 1, Điều 20 Nghị 

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. Tăng cường giám sát đối 

với công tác thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải trên địa bàn nói 

chung, chất thải rắn sinh hoạt nói riêng. 

 Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND 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 

 
 


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-19T13:21:04+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-19T13:21:15+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-19T13:21:43+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		CỤC CTSBMTT - VGCA(04.3773.8668 | ca@bcy.gov.vn)
	2020-02-19T13:21:50+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân huyện Chư Păh<ubnd.chupah@gialai.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




