
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
  

Số:       /UBND-TNMT 

 V/v quản lý rác thải trong phòng chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virus Corona gây ra 

     Hoài Nhơn, ngày 11 tháng 02 năm 2020 

 

    Kính gửi:  

      - UBMT TQVN, các hội đoàn thể huyện; 

      - Các phòng, ban huyện; 

      - Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

  Thực hiện Văn bản số 234/STNMT-CCBVMT ngày 07/02/2020 của Sở 

Tài nguyên và Môi trường về việc quản lý rác thải trong phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra, Chủ tịch UBND 

huyện đề nghị Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn triển khai thực hiện một số nội dung sau: 

  1. Thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường tại công sở, khu công cộng 

(công viên, quãng trường, …), cụm công nghiệp, khu chế biến thủy sản tập 

trung Tam Quan Bắc, chợ, , bến cá, cơ sở y tế, …. trên địa bàn quản lý, nhằm 

phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona 

không để lây lan. 

 2. Phòng Y tế chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện thực hiện tốt công tác thu 

gom, xử lý rác thải (đặt biệt là khẩu trang sau sử dụng) tại Trung tâm y tế và các 

Trạm y tế xã, thị trấn. 

  3. Phòng Quản lý đô thị chỉ đạo Đội Quản lý trật tự đô thị tăng tần suất 

thu gom, vận chuyển rác thải theo địa bàn quản lý đưa về bãi chôn lấp chất thải 

rắn huyện xử lý kịp thời, tránh để tồn đọng; tiến hành phun hóa chất khử trùng, 

xử lý đúng quy trình quy định tại các bãi chôn lấp để tránh phát tán các tác nhân 

gây bệnh. 

  4. UBND các xã tự thu gom, có hố chôn lấp rác thải tạm thời 

  Chỉ đạo đơn vị được giao thu gom rác thải trên địa bàn tăng tần suất thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải kịp thời, tránh để tồn đọng; tiến hành phun hóa 

chất khử trùng, xử lý đúng quy trình quy định tại các hố chôn lấp rác thải tạm 

thời để tránh phát tán các tác nhân gây bệnh; không đổ rác thải tràn lan ngoài 

khu vực hố thu gom, xử lý. 

  Phát hiện, xử phạt vi phạm hành chính về việc đổ, bỏ chất thải rắn sinh 

hoạt không đúng nơi quy định (theo Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 

12/11/2013 của Chính phủ, Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18/11/2016 của 

Chính phủ). 



  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân về 

bảo vệ môi trường, vận động người dân thu gom, phân loại, tái sử dụng và đổ, 

bỏ rác đúng nơi quy định. 

          Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn nghiêm túc thực hiện./.       

                                                                                                                                                                                                                                                                                  

      Nơi nhận:                                                                                           

- Như trên; 

- Công an huyện; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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