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Số:          /UBND-TNMT 

V/v tăng cường thu gom, xử lý 

chất thải trong phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 

Tam Dương, ngày       tháng      năm 2021 

 

Kính gửi:  

- Ban Chỉ huy Quân sự huyện; 

- Công an huyện; 

- Trung tâm y tế huyện; 

- Ban điều hành khu cách ly tập trung huyện; 

- Các ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban chuyên môn thuộc huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 6193/UBND-NN4 ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh 

V/v tiếp tục tăng cường thu gom, xử lý chất thải trong phòng chống dịch 

COVID-19 trên địa bàn tỉnh; Văn bản số 2208/STNMT-QLMT ngày 23/7/2021 

của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc tăng cường quản lý chất thải trong 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. UBND huyện Tam Dương yêu 

cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị trên địa bàn, UBND các xã, thị trấn chỉ đạo 

tổ chức thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý các loại chất thải, đảm bảo an toàn 

dịch bệnh và vệ sinh môi trường, cụ thể: 

1. Yêu cầu chung 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị 

trấn chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức, người lao động thu gom, thải bỏ khẩu 

trang đúng nơi quy định, nghiêm cấm vứt bừa bãi ra môi trường; tuyên truyền, 

vận động người thân, bạn bè, người dân thu gom, bỏ rác đúng nơi quy định, đặc 

biệt là thu gom, thải bỏ khẩu trang sau sử dụng, nghiêm cấm vứt bừa bãi ra môi 

trường; Chỉ đạo dọn dẹp vệ sinh môi trường khuôn viên và khu vực xung quanh 

nơi làm việc, đảm bảo sạch sẽ. 

Các cơ quan, đơn vị căn cứ chức năng, nhiệm vụ tiếp tục chỉ đạo, tổ chức 

thực hiện nghiêm túc việc quản lý chất thải theo chỉ đạo của UBND huyện (tại 

Văn bản số 1316/UBND-TNMT ngày 10/5/2021; Văn bản số 1195/UBND-

TNMT ngày 04/5/2021,...), UBND tỉnh, Sở Tài nguyên và Môi trường về thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải, chất thải.  

2. Giao Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

Tổ chức, bố trí lực lượng thu gom, phân loại, tập kết rác thải, xử lý trong 

khu cách lý theo quy định, đảm bảo vệ sinh môi trường chung. Giám sát chặt 

chẽ việc thu gom, chuyển giao chất thải đảm bảo quy định về phòng chống dịch 



và vệ sinh môi trường, phương tiện vận chuyển rác thải ra vào khu cách ly phải 

được phun khử khuẩn. 

Bố trí đầy đủ thùng rác để thu gom, phân loại rác thải phát sinh. Tổ chức 

khử khuẩn nước thải trước khi thải ra môi trường (kể cả nước thải khu vực tắm 

giặt). 

3. Giao Ban điều hành cơ sở cách ly tập trung huyện 

Chỉ đạo tổ chức thực hiện nghiêm việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải, 

phun khử khuẩn rác thải, phương tiện vận chuyển rác thải ra, vào khu cách ly và 

sau khi chuyển giao chất thải. Yêu cầu người cách ly thực hiện thu gom, phân 

loại chất thải phát sinh vào các thùng đựng rác theo quy định. 

4. Giao Trung tâm y tế huyện 

Tiếp tục tổ chức thực hiện tốt việc thu gom, phân loại rác thải nhất là rác 

thải của người bệnh truyền nhiễm, nghi nhiễm dịch bệnh Covid-19; tổ chức thu 

gom triệt để khẩu trang người bệnh, người nhà bệnh nhân thải bỏ trong khu vực 

đơn vị; Chỉ đạo Trạm y tế cấp xã tổ chức thực hiện nghiêm quy định thu gom, 

phân loại, xử lý chất thải. 

Chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm việc quản lý, xử lý vỏ lọ vắc xin 

Covid-19 thải bỏ, vắc xin hỏng,... (kể cả các cơ sở được uỷ quyền tiêm 

chủng - nếu có) theo đúng chỉ đạo của Bộ Y tế tại Văn bản số 5679/BYT-MT 

ngày 16/7/2021 về việc tiếp tục quản lý xử lý vỏ lọ vắc xin Covid-19, không 

được làm thất thoát vỏ lọ vắc xin Covid-19 ra bên ngoài. 

5. Giao UBND các xã, thị trấn 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thu gom, vận chuyển, xử lý 

rác thải, không để rác thải tồn đọng gây mất vệ sinh môi trường, ảnh hưởng đến 

mỹ quan. Chỉ đạo kiểm tra các tuyến đường lớn (đường quốc lộ, đường tỉnh, 

đường huyện, liên xã) và khu vực tập trung đông dân cư, tổ chức thu gom, dọn 

dẹp ngay rác thải tập kết không đúng quy định. Tiếp tục duy trì tổ chức triển 

khai thực hiện nghiêm túc Kế hoạch số 30/KH-UBND ngày 08/02/2021 của 

UBND huyện về Tổ chức phát động tháng hành động vệ sinh môi trường trên 

địa bàn huyện. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền vệ sinh môi trường, tổ chức thu gom 

và xử lý rác thải sinh hoạt đảm bảo vệ sinh môi trường; yêu cầu các tổ chức, hộ 

gia đình, cá nhân trên địa bàn thu gom, thải bỏ khẩu trang, rác thải đúng nơi quy 

định nghiêm cấm vứt bừa bãi ra môi trường, có biện pháp xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Tăng cường phun tiêu độc, khử trùng và chế phẩm sinh học, vôi bột tại 

các bãi tập kết rác, các khu vực lò đốt rác thải, các bãi chôn lấp, xử lý, tập kết 

rác thải sinh hoạt; không để gia súc, gia cầm vào các bãi tập kết, chôn lấp rác. 

Đối với hộ gia đình, cá nhân đang thực hiện cách ly tại nhà theo yêu cầu của cơ 

quan có thẩm quyền, yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chỉ đạo đơn vị thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt tổ chức thu gom rác thải sinh hoạt tại 



từng hộ gia đình để đem đi xử lý hợp vệ sinh, đảm bảo an toàn phòng chống 

dịch Covid-19. 

6. Giao Phòng Tài nguyên và Môi trường 

Tham mưu UBND huyện chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường. Tăng 

cường kiểm tra, đôn đốc UBND các xã, thị trấn thực hiện việc thu gom, vận 

chuyển, xử lý chất thải; tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý 

thức của cộng đồng về vệ sinh môi trường, thu gom và xử lý rác thải. 

Yêu cầu các phòng, ban, cơ quan đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

tốt các nội dung trên./. 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- TT Huyện uỷ; 

- TT HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Đảng uỷ các xã, TT; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Minh Thể 
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