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BÁO CÁO 

Về việc tham mưu Quy định về thu gom, vận chuyển 

và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định 

của Luật Bảo vệ môi trường 

 

                

                                     Kính gửi: UBND tỉnh Lạng Sơn.     

               

 Thực hiện công văn số 300/UBND-KGVX ngày 18/03/2022 của UBND 

tỉnh về việc thực hiện quản lý chất thải đối với trường hợp F0 cách ly tại nhà.           

Trong đó có nội dung giao cho Sở Y tế : Khẩn trương tham mưu cho UBND tỉnh 

ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa 

bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường và các văn bản 

hướng dẫn thi hành (nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 

21/01/2021 của UBND tỉnh ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh 

Lạng Sơn quy định chi tiết các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường giao). 

Thời gian thực hiện xong trước ngày 30/3/2022. 

           Sở Y tế xin báo cáo như sau:   

          1. Tại Quyết định số 361/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 của UBND tỉnh 

ban hành danh mục Quyết định của UBND tỉnh Lạng Sơn quy định chi tiết 

các nội dung được Luật Bảo vệ môi trường, có giao Sở Y tế như sau: 

-  Nội dung Luật giao quy định chi tiết: Quy định về thu gom, vận chuyển  

và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn và bảo đảm phù hợp với điều kiện của 

từng địa phương; chịu trách nhiệm thực hiện quản lý các chất ô nhiễm liên quan 

đến các vấn đề bệnh tật và sức khỏe con người trên địa bàn (Khoản 6 Điều 62). 

-  Dự kiến tên gọi: Quyết định ban hành Quy định về quản lý, thu gom, vận  

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn. 

-  Thời điểm ban hành: Năm 2022 (sau khi có Nghị định, Thông tư quy 

 định chi tiết) 

           2. Tuy nhiên đến tháng 01/2022 Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên Môi 

trường ban hành Thông tư mới hướng dẫn quản về quản lý chất thải y tế, 

như sau: 

- Ngày 26 tháng 11 năm 2021 Bộ Y tế ban hành Thông tư số 20/2021/TT-

BYT về Quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế ( 
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theo đó chức năng quản lý chất thải y tế của Sở Y tế  là trong phạm vi khuôn 

viên cơ sở y tế ). 

           - Ngày10/01/2022 Bộ Tài nguyên Môi trường ban hành Thông tư 

02/2022/TT-BTNMT Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ 

môi trường, tại Điểm 5, Điều 42. Vận chuyển, xử lý chất thải y tế có nêu “ Sở 

Tài nguyên và Môi trường lập, trình Ủy ban nhân dân cấp tỉnh phê duyệt quy 

định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn, bảo 

đảm phù hợp với điều kiện của địa phương và quy định của pháp luật về bảo vệ 

môi trường. Quy định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại bao 

gồm các nội dung chính sau: 

a) Địa điểm, mô hình xử lý chất thải y tế nguy hại; 

b) Phạm vi, phương thức thu gom, vận chuyển chất thải y tế nguy hại; 

c) Thông tin về tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại; 

d) Các vấn đề liên quan khác ” 

3. Đề xuất:  

Từ lý do trên Sở Y tế đề nghị UBND tỉnh xem xét giao Sở Tài nguyên và 

Môi trường chủ trì phối hợp với Sở y tế và các đơn vị liên quan tham mưu cho 

UBND tỉnh ban hành Quy định về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y 

tế trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn theo quy định của Luật Bảo vệ môi trường (theo 

Điểm 5, Điều 42 Thông tư 02/2022/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên Môi trường 

Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường) 

          Sở Y tế báo cáo UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./. 

  

  

Nơi nhận:  

- Như trên (báo cáo); 

- Sở Tài nguyên và Môi trường; (Ph/h) 

- GĐ Sở (b/c); 

- Các PGĐ Sở; 

- Các phòng trực thuộc; 

- Lưu: VT,NVYD(PĐC).                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 
               Nguyễn Ngọc Tùng 
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