
 

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI 
SỞ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc                   
  

Số:            /STNMT-MT Lào Cai, ngày        tháng 9 năm 2021 

V/v tăng cường công tác xử lý chất thải 

phát sinh do dịch bệnh Covid - 19 

 

                               
 

                          Kính gửi: - Bộ chỉ huy quân sự tỉnh; 
- Sở Y tế tỉnh Lào Cai; 

- Ban quản lý khu kinh tế; 
- UBND các huyện, thị xã, thành phố. 

 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

4119/BTNMT-TCMT ngày 23/7/2021 về việc tăng cường xử lý chất thải phát 

sinh do dịch bệnh covid-19; chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 

3468/UBND-TNMT ngày 29/7/2021 về việc tăng cường xử lý chất thải phát 

sinh do dịch bệnh Covid - 19; Văn bản số 4089/UBND-VX ngày 26/8/2021 về 

việc tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Liên quan đến công tác xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid - 19, 

ngày 06/4/2020 Sở Tài nguyên và Môi trường đã có Văn bản số 

735/STNMT - MT về việc tăng cường các biện pháp quản lý chất thải để phòng, 

chống dịch bệnh covid - 19. Để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh, ngăn 

ngừa lây nhiễm trong  quá  trình  thu gom, lưu giữ, vận chuyển, xử lý chất thải 

phát sinh do dịch bệnh Covid-19, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, 

ngành, đơn vị có liên quan; UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ 

đạo một số nội dung sau: 

1. Về công tác phân loại, thu gom chất thải  

1.1. UBND các huyện, thị xã, thành phố: 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn 

hướng dẫn các tổ chức, cá nhân thực hiện nghiêm túc các biện pháp quản lý chất 

thải y tế, chất thải rắn sinh hoạt phát sinh do dịch bệnh Covid - 19 tại các khu 

vực: Nơi làm việc, ký túc xá cho người lao động, hộ gia đình, trung tâm thương 

mại, siêu thị, chợ, nhà hàng, khu chung cư, tại lễ tang theo các nội dung hướng 

dẫn tại các Quyết định của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid - 19: Số 

2203/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; số 2194/QĐ-BCĐQG ngày 27/5/2020; số 

2225/QĐ-BCĐQG ngày 28/5/2020; số 2232/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020; số 

2233/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020; số 2234/QĐ-BCĐQG ngày 29/5/2020; Các 

Quyết định và Văn bản chỉ đạo của Bộ Y tế: Số 2787/QĐ-BYT ngày 5/6/2021 

của Bộ trưởng Bộ Y tế về hướng dẫn phòng, chống dịch khi có truờng hợp mắc 

bệnh COVID-19 tại cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công nghiệp; Công văn số 



 

1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về việc hướng dẫn tạm thời khử trùng 

và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân COVID-19 tại cộng đồng; Công văn 

số 5679/BYT-MT ngày 16/7/2021 của Bộ Y tế về việc quản lý vỏ lọ vắc xin 

COVID-19 

- Chỉ đạo các phòng ban chuyên môn, UBND các xã, phường, thị trấn 

hướng dẫn, kiểm tra các cơ sở y tế, khu vực điều trị và chăm sóc bệnh nhân, khu 

cách ly (Cách ly tập trung, cách ly tại nhà và các khu cách ly khác) thực hiện 

công tác thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch 

Covid - 19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 

05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chóng Covid - 19 về “ Hướng dẫn 

quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid - 19”. 

1.2. Sở Y tế tỉnh 

- Chỉ đạo các cơ sở y tế, các phòng khám đa khoa khu vực; các bệnh viện 

tuyến tỉnh, tuyến huyện và các khu vực cách ly tập trung thực hiện công tác thu 

gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế phát sinh do dịch Covid - 19 theo 

đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ 

đạo Quốc gia phòng, chóng Covid - 19 về “ Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ 

sinh trong phòng, chống dịch Covid - 19”. 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ và chuyển giao chất 

thải y tế, chất thải sinh hoạt do dịch bệnh Covid - 19 tại các cơ sở y tế; các bệnh 

viện tuyến tỉnh, tuyến huyện. Nếu phát hiện các hành vi vi phạm yêu cầu xử lý 

nghiêm theo quy định. 

1.3. Bộ chỉ huy quân sự tỉnh 

Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh phối hợp với Sở Y 

tế thực hiện công tác phân loại, thu gom, lưu giữ xử lý chất thải trong phòng 

chống dịch Covid 19 tại các khu vực cách ly tập trung theo đúng quy định tại 

Quyết định số 3455/QĐ-BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia 

phòng, chống Covid - 19 về “ Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong 

phòng, chống dịch Covid - 19”. 

1.4. Ban quản lý khu kinh tế 

- Hướng dẫn các cơ sở sản xuất kinh doanh trong các khu công nghiệp, 

khu kinh tế thực hiện công tác thu gom, lưu giữ chất thải sinh hoạt, chất thải y tế 

phát sinh do dịch Covid - 19 theo đúng quy định tại Quyết định số 3455/QĐ-

BCĐQG ngày 05/8/2020 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chóng Covid - 19 về “ 

Hướng dẫn quản lý chất thải và vệ sinh trong phòng, chống dịch Covid - 19”. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thu gom, lưu giữ và chuyển 

giao chất thải tại các cơ sở sản xuất kinh doanh, người lao động trong các khu 



 

công nghiệp, khu kinh tế. Trường hợp phát hiện các sai phạm kịp thời thông tin 

cho Sở Tài nguyên và Môi trường để xử lý theo đúng quy định. 

2. Về xử lý chất thải phát sinh do dịch bệnh Covid 19  

2.1. Đối với chất thải phát sinh các cơ sở y tế, khu vực cách ly y tế tập 

trung: Đề nghị Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan chỉ đạo thu 

gom, xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế được UBND tỉnh phê duyệt tại Kế hoạch 

số 206/KH-UBND ngày 26/7/2017 về thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y 

tế nguy hại trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020. Trường hợp số lượng chất 

thải y tế phát sinh do dịch bệnh Covid 19 lớn hơn so với quy mô, công suất xử lý 

chất thải theo mô hình cụm đề nghị bố trí khu vực lưu chứa riêng biệt đảm bảo 

theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 

31/12/2015 của Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý 

chất thải y tế; Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định 

khác có liên quan; xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình 

UBND tỉnh phê duyệt để thuê các đơn vị có chức năng xử lý. 

2.2. Đối với chất thải phát sinh tại cộng đồng: Đề nghị UBND các huyện, 

thị xã, thành phố chỉ đạo UBND các xã, phường, thị trấn và các phòng đơn vị có 

liên quan bố trí khu vực lưu chứa chất thải riêng biệt đảm bảo đáp ứng theo quy 

định tại Thông tư liên tịch số 58/2015/TTLT-BYT-BTNMT ngày 31/12/2015 của 

Bộ Y tế và Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định về quản lý chất thải y tế; 

Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/5/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường quy định về quản lý chất thải nguy hại và các quy định khác có liên quan; 

xây dựng dự toán kinh phí gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh phê 

duyệt để thuê các đơn vị có đủ chức năng xử lý. 

(Danh sách các đơn vị đủ chức năng xử lý chất thải nguy hại đính kèm theo). 

2.3. Đối với chất thải phát sinh tại các Khu công nghiệp: Đề nghị Ban 

quản lý khu kinh tế chỉ đạo các cơ sở sản xuất trong các khu công nghiệp thực 

hiện việc quản lý, thu gom, xử lý chất thải nguy hại theo đúng quy định.  

Đây là nội dung quan trọng, Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị các sở, 

ngành có liên quan, UBND các huyện, thị xã, thành phố phối hợp chỉ đạo triển 

khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Giám đốc Sở; 
- Lưu: VT, CCBVMT. 

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 
 
 

 

Vũ Đình Thủy 



 

PHỤ LỤC 

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ XỬ LÝ CHẤT THẢI ĐÃ ĐƯỢC CẤP GIẤY PHÉP XỬ LÝ 

CHẤT THẢI NGUY HẠI VÀ CÓ CHỨC NĂNG XỬ LÝ CHẤT THẢI Y TẾ 

 (Kèm theo Văn bản  số       /STNMT-MT ngày tháng 9 năm 2021 của Sở  Tài nguyên và Môi trường) 

Stt Tên cơ sở xử lý chất thải nguy hại  Địa chỉ Văn phòng/cơ sở/ Điện thoại, Fax, email  

1 

 

 

Công ty Cổ phần Vật tư thiết bị môi trường 13 - 

URENCO 13 

Địa chỉ: Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐT: 04.35132606 Fax: 04.35132608 Email: 

huongnguyen.urenco13@gmail.com CS: Cơ sở xử lý chất thải y tế Tây 

Mỗ. 

Địa chỉ: Phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. ĐT: 

043.837.4490;Fax : 043.837.2938 

2 

 

Công ty Cổ phần Môi trường đô thị và Công nghiệp 

10 - Urenco 10 

Địa chỉ: Số 246 đường Tôn Đức Thắng, phường Hàng Bột, quận Đống 

Đa, Hà Nội 

ĐT: 04.62754826 Fax: 04.62754827 

Email: urenco10@urenco.com.vn 

Cơ sở xử lý số 1: Khu xử lý chất thải công nghiệp Nam Sơn 

Địa chỉ: Xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, Hà Nội 

3 Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội 
Địa chỉ: 282 Kim Mã - Ba Đình - Hà Nội. ĐT: 024 3747 2685 

Email: kd@urenco.com.vn/ hanoiurenco@gmail.com 

4 

Công ty cổ phần xử lý, tái chế chất thải công nghiệp 

Hòa Bình 

 

Địa chỉ: B8, BT 06, Khu Đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, TP. Hà Nội. 

ĐT: 0243 8274399 Fax: 0243 8729668 Email: hitjsc@vnn.vn 

CS: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp, tái chế phế liệu Địa chỉ: Xã 

Nham Sơn, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang ĐT: 0240. 3604419 

5 Công ty TNHH môi trường Công nghiệp Xanh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: số 1, ngõ 100 đường Hoàng Quốc Việt, phường 

Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, Hà Nội 

ĐT: 04 73026866 Email: cnmtcnx@gmail.com CS: Trung tâm tái chế 

phế thải và xử lý chất thải 

Khu Xuân Mai 1 phường Phúc Thắng, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

mailto:huongnguyen.urenco13@gmail.com
mailto:urenco10@urenco.com.vn
mailto:hanoiurenco@gmail.com
mailto:hitjsc@vnn.vn
mailto:jsc@vnn.vn
mailto:cnmtcnx@gmail.com
mailto:nx@gmail.com


 

ĐT: 0211 3219010 Fax: 0211 3875874 

Trạm trung chuyển: 

Địa chỉ: Xuân Mai, Phúc Thắng, Phúc Yên, Vĩnh Phúc 

6 Công ty TNHH Môi trường đô thị Hùng Phát 
Địa chỉ: Thôn Đồng Sài, xã Phù Lãng, huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh 
ĐT: 0241.3624899 Fax: 0241.3624899 

Email: moitruongdothi@hungphat.org.vn 

7 

 

Công ty TNHH Sản xuất Dịch vụ Thương mại Môi 

trường xanh 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Lô 15 KCN Nam Sách, xã Ái Quốc, huyện Nam 

Sách, thành phố Hải Dương 

ĐT: 0320 3751056 Fax: 0320 3751250 

Email: moitruongxanhhd@vnn.vn 

CS1: Nhà máy xử lý chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: Lô 15, KCN Nam Sách, Ái Quốc, Hải Dương CS2: Nhà máy xử 

lý chất thải công nghiệp 

Địa chỉ: Thôn Cổ Chẩm, xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà, Hải Dương 

8 Công ty Cổ phần Tập Đoàn Thành Công 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Số nhà 10A, cụm Công nghiệp Tây Ngô Quyền, 

phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương 

ĐT: 0320 3895973 Fax: 0320 3895973 

Email: manhhungtc3@gmail.com 

CS: Công ty Cổ phần Sản xuất Vật liệu Xây dựng Thành Công III 

Địa chỉ: CCN Hiệp Sơn, xã Hiệp Sơn, huyện Kinh Môn, tỉnh Hải Dương 

Trạm trung chuyển và sơ chế: Công ty TNHH Sản xuất Vật liệu Xây 

dựng Thành Công 

Địa chỉ: thôn Quỳnh Khê, xã Kim Xuyên, huyện Kim Thành, Hải Dương 
ĐT: 0320 3560435, Fax: 0320 3722111 

9 

 

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghiệp & 

môi trường Việt Nam 

Địa chỉ: Phố Dầu- xã Tân Quang- huyện Văn Lâm-tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 03213 786018 

Email: vietnamendi@gmail.com 

CS: Nhà máy xử lý nước thải và chất thải công nghiệp Địa chỉ: Cụm công 

nghiệp Tân Quang, Huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên 

ĐT: 03213 786018 

mailto:moitruongdothi@hungphat.org.vn
mailto:moitruongxanhhd@vnn.vn
mailto:nhhd@vnn.vn
mailto:manhhungtc3@gmail.com
mailto:3@gmail.com
mailto:vietnamendi@gmail.com
mailto:mendi@gmail.com


 

10 Công ty cổ phần môi trường Việt Thảo 

Địa chỉ cơ sở sản xuất: Tổ 17, khu 8, phường Bắc Sơn, thị xã Bỉm Sơn, 

Thanh Hóa 

ĐT: 037 3763919 Fax: 037 3763919 

Email: vietthaojsc@yahoo.com.vn 

CS: Công ty cổ phần Sản xuất và Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Việt 

Thảo 

Địa chỉ: lô B4, Khu công nghiệp Bỉm Sơn, thị xã Bỉm Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa. 

ĐT: 037 3224177 Fax: 037 3763919 

11 Công ty Cổ phần Hòa Anh 

Địa chỉ - 37/33, đường Ngô Quyền, phường Máy Chai, quận Ngô Quyền, 

Hải Phòng 

ĐT: 02253.765109 

Email: Congtycophanhoaanh@gmail.com 

12 Công ty Cổ phần Thương mại Hải Đăng 

Địa chỉ: số 182 cụm 9 tổ 28 Trường Chinh, quận Kiến An, thành phố Hải 
Phòng 

ĐT: 031.6289919/29 Fax: 031.3778961 

Email: Haidangcompany.ltd@gmail.com 

CS: Nhà máy tiêu hủy và xử lý chất thải nguy hại 

Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Cành Hầu, quận Kiến An, thành phố Hải 

Phòng 

13 Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Toàn Thắng 

Địa chỉ: Thôn My Sơn, xã Ngũ Lão, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng 

ĐT: 0313.875413 Fax: 0313.875413 

Email: toanthang.thuynguyen@gmail.com 
CS: phía Tây Bắc núi Thần Vì, thị trấn Minh Đức, huyện Thuỷ Nguyên, 

Hải Phòng 

14 
 

Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hải Phòng 

Địa chỉ Văn phòng: Số 01 Lý Tự Trọng, phường Minh Khai, quận Hồng 

Bàng, thành phố Hải Phòng. 

ĐT: 0225.3746399 Fax: 0225.3823542 

Email: xndv.hpurenco@gmail.com. 

15                Công ty Tân Thuận Phong KM 8 Quốc lộ 5, xã An Sơn, huyện An An Dương, thành phố Hải Phòng 

mailto:vietthaojsc@yahoo.com.vn
mailto:Congtycophanhoaanh@gmail.com
mailto:nh@gmail.com
mailto:Haidangcompany.ltd@gmail.com
mailto:d@gmail.com
mailto:toanthang.thuynguyen@gmail.com
mailto:xndv.hpurenco@gmail.com


 

ĐT: 02253589152 

Email: tanthuanphong168@gmail.com 

16 Công ty TNHH Dịch vụ Môi trường Anh Đăng 

Địa chỉ: Xóm Quyết Tiến 2, thị trấn Hương Sơn, huyện Phú Bình, tỉnh 

Thái Nguyên 
ĐT: 0280.6558666 Fax: 0280.6558666 

Email: anhdangwaste@gmail.com 
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Công ty cổ phần Đầu tư và Kỹ thuật Tài nguyên Môi 

trường ETC 

Địa chỉ văn phòng/trụ sở chính: Đường Dl, Lô M2&M3, Khu công 

nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02286.288.288 

Email: info@ctymoitruongetc.com.vn 

Nhà máy xử lý chất thải nguy hại ETC Địa chỉ: Đường D l, lô M2&M3, 

Khu công nghiệp Hòa Xá, thành phố Nam Định, tỉnh Nam Định 

Điện thoại: 02286.288.288 

Email: info@ ctymoitruongetc.com.vn. 
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