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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 4940/KH-UBND ngày 18/8/2021
của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch Covid-19 trong tình hình mới
Căn cứ Kế hoạch số 4940/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
về tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình
mới, Sở Tài nguyên và Môi trường xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Cụ thể các nhiệm vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Kế hoạch số
4940/KH-UBND ngày 18/8/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường thực hiện
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới.
Chuẩn bị sẵn sàng các phương án quản lý chất thải cho các tình huống, kịch bản
theo diễn biến tình hình dịch bệnh, không để bị động trong công tác quản lý chất thải,
hạn chế sự lây lan, phát tán mầm bệnh từ chất thải và trong quá trình thu gom, vận
chuyển, xử lý chất thải, sớm ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh và vệ sinh môi trường.
2. Yêu cầu
Các phương án, giải pháp quản lý chất thải đề ra phải phù hợp với quy định,
hướng dẫn của Ban chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid -19, của Bộ Y tế và Bộ
Tài nguyên và Môi trường, phù hợp với điều kiện và tình hình thực tế của tỉnh.
Thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở nghiêm túc thực hiện; tích cực, chủ động
phối hợp với các phòng nghiệp vụ thuộc Sở Y tế, các sở, ngành và địa phương có liên
quan để triển khai có hiệu quả kế hoạch này.
II. NỘI DUNG
STT
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Nội dung

Đơn vị thực
hiện

Cơ quan phối
hợp

Thời
gian thực
hiện
Dự thảo văn bản trình Ủy ban nhân Phòng Quản lý Các
phòng
Tháng
dân tỉnh chỉ đạo thực hiện công tác môi trường và nghiệp vụ của 9/2021
quản lý chất thải trong phòng, Biến đổi khí hậu Sở Y tế
chống dịch Covid-19 phù hợp với
tình hình thực tế của tỉnh
Ban hành Hướng dẫn công tác Phòng Quản lý Các
phòng
Tháng
quản lý chất thải trong phòng, môi trường và nghiệp vụ của 9/2021
chống dịch Covid-19 phù hợp với Biến đổi khí hậu Sở Y tế
điều kiện thực tế của tỉnh và diễn
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biến tình hình dịch bệnh
Tiếp tục trang bị 60 nhà vệ sinh
còn lại (trong tổng số 90 nhà vệ
sinh) cho các khu cách ly trên địa
bàn các huyện, thành phố

Ủy ban nhân
dân các huyện,
thành phố

Tháng
9/2021

Các bệnh viện,
trung tâm y tế
các
huyện,
thành phố

Tháng
9/2021

Thanh tra Sở Y
tế, Cảnh sát
môi
trường,
UBND
các
huyện,
thành
phố
Phối hợp, hướng dẫn UBND các Phòng Quản lý UBND
các
huyện, thành phố thực hiện quản lý môi trường và huyện,
thành
chất thải trong phòng, chống dịch Biến đổi khí hậu phố
Covid-19.

Thường
xuyên
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Trang bị các thùng chứa rác, xe
đẩy rác đáp ứng nhu cầu phân loại,
lưu giữ rác cho các bệnh viện,
trung tâm y tế các huyện, thành
phố

5

Thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý
vi phạm trong việc vận chuyển, xử
lý chất thải trong phòng, chống
dịch Covid-19
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Phòng Quản lý
môi trường và
Biến đổi khí
hậu, phòng Kế
hoạch
- Tài
chính
Phòng Quản lý
môi trường và
Biến đổi khí
hậu, phòng Kế
hoạch
- Tài
chính
Thanh tra Sở

Thường
xuyên

Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị thủ trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở
phối hợp thực hiện tốt Kế hoạch này./.
Nơi nhận:

- UBND tỉnh (thay b/c);
- Sở Y tế (để theo dõi);
- UBND các huyện, thành phố;
- Ban Giám đốc Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở (thực hiện);
- Lưu: VT, QLMT&BĐKH;
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