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SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Số:

1498 /STNMT-CCBVMT

V/v tăng cường thực hiện một số biện pháp quản lý

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

22 tháng 4 năm 2020

Khánh Hòa, ngày

chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Kính gửi:
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố;
- Các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại công văn số 3396/UBND-KGVX
ngày 10/4/2020 của UBND tỉnh và công văn số 1878/BTNMT-TCMT ngày
07/4/2020 của Bộ Tài nguyên và Môi trường vê tăng cường thực hiện một số biện
pháp quản lý chất thải để phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên và
Môi trường đề nghị:
1/ UBND các huyện thị xã, thành phố
- Tiếp tục chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường và các phòng chuyên
môn, UBND các xã, phường tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, dịch vụ có phát sinh nước thải đảm bảo xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi
trường trước khi xả thải theo quy định.
- Chỉ đạo các Công ty môi trường đô thị thực hiện đúng quy định tại Nghị
định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về quản lý chất thải và
phế liệu được sửa đổi bổ sung tại Nghị định số 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định quy định chi tiết,
hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường, trong đó lưu ý: Vận hành các bãi
chôn lấp, lò đốt chất thải rắn sinh hoạt theo đúng quy trình đã được thẩm định;
Vận hành các hệ thống xử lý nước rỉ rác đảm bảo quy chuẩn kỹ thuật môi trường;
Thu gom, vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt đến cơ sở xử lý bằng các phương
tiện, thiết bị đáp ứng yêu cầu kỹ thuật và quy trình quản lý theo quy định. Không
tiếp nhận các các thải rắn công nghiệp, chất thải nguy hại về xử lý tại các bãi chôn
lấp chất thải rắn sinh hoạt.
- Thực hiện phối hợp với các đơn vị chuyên môn trong việc xử lý môi
trường đối với hoạt động chôn cất người tử vong do dịch bệnh tại địa phương cũng
như tại các vùng tiêu hủy động vật nuôi hoặc hoang dã nhiễm bệnh theo đúng quy
định.

2/ Đối với các Bệnh viện, Trung tâm y tế các huyện, thị xã, thành phố
Tiếp tục thực hiện việc phân loại, thu gom, xử lý chất thải y tế theo đúng
quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015
của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế và
Quyết định số 3080/QĐ-UBND ngày 16/10/2018 của UBND tỉnh Khánh Hòa về
việc phê duyệt Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên
địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
Đối với các bệnh viện xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo mô hình cụm bệnh
viện (Bệnh viện đa khoa tỉnh Khánh Hòa; Bệnh viện đa khoa huyện Diên Khánh;
Bệnh viện đa khoa khu vực Cam Ranh; Bệnh viện đa khoa khu vực Ninh Hòa) tiếp
tục thực hiện vận hành hệ thống xử lý chất thải y tế lây nhiễm bằng công nghệ vi
sóng tích hợp nghiền cắt theo đúng quy trình kỹ thuật đã được xác nhận.
Tăng cường thực hiện công tác vận hành, thu gom, xử lý nước thải đảm bảo
quy chuẩn kỹ thuật môi trường trước khi xả thải, đảm bảo không làm phát tán
mầm bệnh ra môi trường.
3/ Đối với Các cơ sở cách ly y tế tập trung phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trên địa bàn tỉnh
Chất thải y tế lây nhiễm phát sinh (đặc biệt là khẩu trang y tế…) phải được
thu gom, vận chuyển, xử lý an toàn tại các bệnh viện xử lý chất thải y tế lây nhiễm
theo mô hình cụm bệnh viện nêu trên hoặc cơ sở xử lý chất thải nguy hại có chức
năng phù hợp theo đúng quy định Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYTBTNMT ngày 31/12/2015 của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về
quản lý chất thải y tế và Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ
Tài nguyên và Môi trường về quản lý chất thải nguy hại.
Thực hiện công tác vận hành, thu gom, xử lý nước thải đảm bảo quy chuẩn
kỹ thuật môi trường trước khi xả thải, đảm bảo không làm phát tán mầm bệnh ra
môi trường.
Sở Tài nguyên và Môi trường thông báo để các đơn vị được biết và nghiêm
túc thực hiện./.
Nơi nhận: (VBĐT)
KT. GIÁM ĐỐC
- Như trên;
PHÓ GIÁM ĐỐC
- Phòng TNMT các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Công ty môi trường trên địa bàn tỉnh;
- TTCNTT (đăng trang Web);
- Lưu: VT, CCBVMT, Q.V.
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