ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN SÔNG LÔ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:1518 /UBND-TNMT

Sông Lô, ngày 15 tháng 08 năm 2021

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

V/v tăng cường quản lý chặt chẽ việc phân loại
thu gom, lưu trữ, vận chuyển, xử lý chất thải y
tế trong tiêm chủng vắc xin COVID-19

Kính gửi: Trung tâm y tế huyện Sông Lô.
Thực hiện Văn bản số 6486/UBND-NN4 ngày 02 tháng 8 năm 2021 của
UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý chặt chẽ việc phân loại thu gom, lưu giữ,
vận chuyển, xử lý chất thải y tế trong tiêm chủng vắc xin Covid-19 và Văn bản
số 2597/SYT-NVYD ngày 05 tháng 8 năm 2021 của Sở Y tế về việc tăng cường
quản lý chặt chẽ việc phân loại thu gom, lưu giữ, vận chuyển xử lý chất thải y tế
trong tiêm chủng vắc xin Covid-19. UBND huyện Sông Lô yêu cầu Trung tâm y
tế thực hiện các nội dung sau:
1. Thực hiện nghiêm chỉnh việc phân loại thu gom, lưu giữ, vận chuyển,
xử lý toàn bộ chất thải là vỏ lọ vắc xin COVID-19; vắc xin hỏng hoặc hết hạn sử
dụng, đảm bảo tuyệt đối không để thất thoát ra bên ngoài theo chỉ đạo của Bộ Y
tế tại Văn bản số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021, Sở Y tế tại Văn bản số
2334/SYT-NVYD ngày 21/7/2021; đồng thời thực hiện việc phân loại, thu gom,
lưu giữ, vận chuyển, xử lý các chất thải phát sinh trong hoạt động tiêm chủng
vắc xin phòng COVID-19 theo đúng hướng dẫn tại Văn bản số 102/MT-YT
ngày 04/3/2021 của Cục Quản lý môi trường y tế.
2. Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các nội dung tại Văn bản số 22/BCĐTNMT ngày 12/5/2021 của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19
huyện Sông Lô về thực hiện công tác quản lý, thu gom, vận chuyển, xử lý chất
thải sinh hoạt tại các khu cách ly trên địa bàn huyện và Văn bản số 1453/UBNDTNMT ngày 7/8/2021 của UBND huyện về tăng cường quản lý, thu gom, xử lý
rác thải trong phòng chống dịch bệnh Covid-19.
UBND huyện Sông Lô yêu cầu đơn vị triển khai thực hiện các nội dung
trên kịp thời, đúng quy định./.
Nơi nhận:
- Như kính gửi;
- TT Huyện ủy (b/c);
- BCĐ PC dịch bệnh Covid-19 huyện (b/c);
- CT, các PCT UBND huyện (b/c);
- Lưu: VT, TNMT.
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