
ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CAO LỘC 
 

  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:            /UBND-VP 

V/v tăng cường xử lý chất thải phát 

sinh do dịch Covid-19 

      Cao Lộc, ngày        tháng  8  năm 2021  

 

Kính gửi:  

- Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 3031/VP-KT ngày 

28/7/2021 của Văn phòng UBND tỉnh Lạng Sơn về việc tăng cường xử lý chất thải 

phát sinh do dịch Covid-19; UBND huyện giao phòng Tài nguyên và Môi trường 

chủ trì, phối hợp với UBND các xã, thị trấn tham mưu thực hiện các công việc sau: 

1. Chủ động phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Y tế tăng cường 

kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu 

cách ly (cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) trên địa bàn tỉnh 

thực hiện công tác thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất thải sinh hoạt, chất thải y 

tế phát sinh do dịch Covid-19 theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống COVID-19, các văn bản chỉ đạo của BộY tế, Bộ Tài nguyên và Môi 

trường và UBND tỉnh. 

2. Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trên địa bàn thực 

hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý chất thải y tế, chất thải sinh hoạt phát sinh 

do dịch Covid-19 tại các khu vực: nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động,hộ 

gia đình, trung tâm thương mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang 

theo đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, các văn 

bản chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường và UBND tỉnh. 

UBND huyện yêu cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện./. 

 
Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                                                                     
- Như trên; 

- Sở TN&MT; 

- Sở Y tế; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- CPVP; 

- Lưu: VT (VTH). 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Cường 
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