
 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

THỊ XÃ HOÀI NHƠN 
 

Số:            /UBND-TNMT 

V/v thu gom, phân loại  

và lưu giữ chất thải để phòng 

chống, dịch Covid-19 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Hoài Nhơn, ngày         tháng 9 năm 2021 

 

    Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường; 

- Phòng Tài chính – Kế hoạch; 

- Phòng Y tế; 

- Ban Chỉ huy Quân sự thị xã; 

- Trung tâm Y tế thị xã. 

 

  Thực hiện Văn bản số 5622/UBND-KT ngày 09/9/2021 của UBND tỉnh 

về việc tăng cường công tác thu gom, phân loại và lưu giữ chất thải để phòng 

chống, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, Chủ tịch UBND thị xã Hoài Nhơn có ý 

kiến như sau: 

  1. Giao Phòng Y tế, Ban Chỉ huy Quân sự thị xã và Trung tâm Y tế thị xã 

  - Trang bị đầy đủ thùng thu gom, túi lót bên trong để thu gom chất thải có 

nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, kể cả vỏ lọ vắc xin Covid-19 theo quy định. 

Đồng thời, bố trí khu vực lưu giữ chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 

trước khi đơn vị có chức năng đến thu gom, vận chuyển xử lý (khu vực lưu giữ 

có mái che nắng, che mưa, dán nhãn cảnh báo). 

  - Thu gom triệt để chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 để bàn 

giao cho đơn vị có chức năng xử lý; tuyệt đối không được thu gom chất thải rắn 

sinh hoạt chung với chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2. 

  - Lưu giữ các chứng từ liên quan đến việc bàn giao chất thải có nguy cơ 

lây nhiễm SARS-CoV-2 với đơn vị có chức năng thu gom, xử lý. 

  - Bố trí kinh phí chi trả cho đơn vị thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải có 

nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, để công tác thu gom, xử lý được liên tục 

không bị gián đoạn. 

  - Tiếp tục thực hiện Văn bản số 1501/UBND-TNMT ngày 30/8/2021 của 

UBND thị xã Hoài Nhơn về việc tăng cường công tác thu gom, phân loại, lưu 

giữ và xử lý chất thải phát sinh tại các khu cách ly y tế tập trung để phòng chống 

dịch Covid-19. 

  2. Phòng Tài chính – Kế hoạch đề xuất, hướng dẫn về kinh phí cho các cơ 

quan, đơn vị liên quan trong trường hợp cần thiết để đảm bảo cho công tác quản 

lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2 theo đúng quy định.  



  3. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

 - Tăng cường giám sát công tác thu gom, lưu giữ chất thải có nguy cơ lây 

nhiễm SARS-CoV-2 của các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

  - Tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các cơ quan, đơn vị trong công 

tác quản lý chất thải có nguy cơ lây nhiễm SARS-CoV-2, báo cáo kịp thời 

UBND thị xã chỉ đạo, giải quyết.  

  Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Sở TN và MT (b/c); 
- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND và UBND thị xã (b/c); 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- Phòng Kinh tế; 
- Công an thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, TN. 

KT. CHỦ TỊCH  

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Công 
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