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Hà Nội, ngày 27 tháng 4 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
tại cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển
và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh
từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19
____________

Sáng ngày 26 tháng 4 năm 2022, tại trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng
Chính phủ Vũ Đức Đam đã chủ trì cuộc họp về vấn đề giải pháp, phương án
thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát
sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Tham dự cuộc họp có đồng
chí Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế; đồng chí Nguyễn Sỹ Hiệp,
Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Phó
Chủ nhiệm Ủy ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội; đồng
chí Nguyễn Trọng Đông, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội;
đại diện lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân Thành
phố Hồ Chí Minh.
Sau khi nghe báo cáo của Bộ Y tế, Bộ Tài nguyên và Môi trường, ý kiến
phát biểu của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam
có ý kiến như sau:
1. Các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường theo chức năng, nhiệm vụ
được giao thực hiện rà soát tổng thể các văn bản quy định và thực tiễn tổ
chức thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải
lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch COVID-19. Trên cơ sở
đó, tổ chức sửa đổi, bổ sung và đề xuất các giải pháp, phương án cho phù
hợp yêu cầu, tình hình thực tế theo tinh thần nâng cao hiệu quả công tác này,
sẵn sàng cho mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, kể cả dịch bệnh mới
hoặc do biến chủng mới của vi rút SAR-CoV-2; trường hợp cần thiết đề xuất
Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
2. Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế tiếp tục tổ chức quán triệt đến
các địa phương; chỉ đạo việc bảo đảm các điều kiện để tổ chức thực hiện có
hiệu quả các giải pháp, phương án thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y
tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động phòng, chống dịch
COVID-19, lưu ý tiếp thu ý kiến của các tổ chức, nhân dân với tinh thần hết
sức cầu thị, bám sát thực tiễn.
3. Các Bộ: Y tế, Tài nguyên và Môi trường, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành
phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra
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việc, xử lý chất thải y tế, nhất là chất thải lây nhiễm phát sinh từ hoạt động
phòng, chống dịch COVID-19.
Văn phòng Chính phủ thông báo để các Bộ, cơ quan, Ủy ban nhân dân
tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Ủy ban KHCNMT của Quốc hội;
- Các Bộ: YT, TNMT, TC;
- UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- VPCP: BTCN, PCN Nguyễn Sỹ Hiệp,
Trợ lý TTg, các Vụ, Cục: TH, NN, KTTH,
CN, QHĐP; Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3). Q
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