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Số:
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Hậu Giang, ngày

/2022/QĐ-UBND

tháng
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DỰ THẢO
(Lần 01)

QUYẾT ĐỊNH
Ban hành Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại
trên địa bàn tỉnh Hậu Giang
ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và
Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm
2015;
Căn cứ Luật Bảo vệ môi trường ngày 17 tháng 11 năm 2020;
Căn cứ Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Chính phủ Quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường;
Căn cứ Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của
Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi
trường;
Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y
tế quy định về quản lý chất thải y tế trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy định về việc thu gom, vận
chuyển và xử lý chất y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày … tháng … năm 2022.
Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Tài nguyên
và Môi trường; Giám đốc Sở Y tế; Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan,
ban, ngành tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố; Chủ tịch
Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn và tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách
nhiệm thi hành Quyết định này./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (HN - TP. HCM);
- Bộ: TN&MT, Y tế;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: Tỉnh ủy, UBND, HĐND tỉnh;
- VP. Tỉnh ủy và các Ban đảng;
- VP: Đoàn ĐBQH;
- VP.HĐND và các Ban HĐND tỉnh;
- Như Điều 3;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT,…

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
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DỰ THẢO
(Lần 01)

QUY ĐỊNH
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh
Hậu Giang
(Ban hành kèm theo Quyết định số
/2022/QĐ-UBND
ngày
tháng
năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang)
Chương I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
Điều 1. Phạm vi điều chỉnh
Quy định này quy định về việc thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất
thải y tế nguy hại phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Hậu
Giang.
Điều 2. Đối tượng áp dụng
Quy định này áp dụng đối với cơ sở y tế bao gồm: Cơ sở khám bệnh, chữa
bệnh có giấy phép hoạt động theo quy định của pháp luật về khám bệnh, chữa
bệnh, cơ sở y tế dự phòng, cơ sở đào tạo khối ngành sức khỏe, cơ sở nghiên cứu,
xét nghiệm, kiểm nghiệm, kiểm định, thử nghiệm y, dược và có phát sinh chất
thải y tế; các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài có hoạt động
liên quan đến quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.
Điều 3. Giải thích từ ngữ
1. Chất thải y tế là chất thải phát sinh từ hoạt động của cơ sở y tế, bao gồm
chất thải y tế nguy hại, chất thải rắn thông thường, khí thải, chất thải lỏng không
nguy hại và nước thải y tế.
2. Chất thải y tế nguy hại bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại
không lây nhiễm
3. Chất thải lây nhiễm là chất thải thấm, dính, chứa máu của cơ thể hoặc
chứa vi sinh vật gây bệnh.
4. Thu gom chất thải y tế là quá trình tập hợp chất thải y tế từ nơi phát sinh
về khu vực lưu giữ chất thải y tế tạm thời hoặc về nơi xử lý chất thải y tế trong
phạm vi khuôn viên cơ sở y tế.
Chương II
PHÂN LOẠI, THU GOM, LƯU GIỮ, VẬN CHUYỂN VÀ XỬ LÝ CHẤT
THẢI Y TẾ NGUY HẠI
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Điều 4. Phân định, phân loại, lưu giữ chất thải y tế nguy hại
(CTYTNH):
Các cơ sở y tế thực hiện việc phân định, phân loại, thu gom, lưu giữ
CTYTNH (bao gồm chất thải lây nhiễm và chất thải nguy hại (CTNH) không
lây nhiễm) tại cơ sở theo đúng quy định tại Thông tư liên tịch số 20/2021/TTBYT ngày 26 tháng 11 năm 2021 của Bộ Y tế Quy định về quản lý chất thải y tế
trong phạm vi khuôn viên cơ sở y tế (sau đây viết tắt là Thông tư số
20/2021/TT-BYT).
Điều 5: Thu gom, vận chuyển CTYTNH
- Tuyến thu gom, vận chuyển CTYTNH
+ Việc vận chuyển CTYTNH từ các cơ sở y tế đến nơi xử lý do đơn vị có
giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật thực hiện và phải lựa chọn các
trục đường giao thông chính trên địa bàn, đảm bảo lộ trình tối ưu về khoảng
cách, thời gian, an toàn giao thông và phòng ngừa ứng phó sự cố; phù hợp với
quy định của cơ quan thẩm quyền về phân luồng giao thông.
+ Các tuyến đường giao thông trong tỉnh thuận lợi nhất cho việc vận
chuyển CTYTNH từ cơ sở y tế đến nơi xử lý là các tuyến đường giao thông
đường bộ, ưu tiên cho các tuyến đường quốc lộ, tỉnh lộ, đường huyện, nội thị và
giao thông nông thôn.
- Phương tiện thu gom, vận chuyển CTYTNH
Việc thu gom, vận chuyển CTYTNH từ cơ sở phát sinh về nơi xử lý do đơn
vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật thực hiện. Phương tiện,
thiết bị thu gom, vận chuyển CTYTNH phải đáp yêu cầu kỹ thuật theo quy định.
+ Phương tiện, thiết bị thu gom, vận chuyển CTNH không lây nhiễm từ cơ
sở phát sinh về nơi xử lý phải đáp ứng các yêu cầu quy định tại Khoản 3 Điều 42
Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 11 tháng 01 năm 2022 của Bộ Tài
nguyên và Môi trường Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ
môi trường (sau đây viết tắt là Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT)
+ Phương tiện thu gom, vận chuyển chất thải lây nhiễm từ cơ sở phát sinh
về nơi xử lý phải đáp ứng theo các yêu cầu quy định tại Thông tư số
02/2022/TT-BTNMT và Thông tư số 20/2021/TT-BYT
+ Vận chuyển chất thải lây nhiễm để xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế
được thực hiện bằng xe chuyên dụng. Đối với cụm xử lý chưa được trang bị xe
chuyên dụng, các cơ sở phát sinh thuê đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy
định của pháp luật thực hiện vận chuyển chất thải đến cơ sở xử lý.
Điều 6: Xử lý CTYTNH
- CTNH không lây nhiễm phải chuyển giao đơn vị xử lý có giấy phép phù
hợp theo quy định của pháp luật
- Chất thải lây nhiễm được xử lý theo 03 mô hình dưới đây:
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+ Xử lý theo mô hình cụm cơ sở y tế:
Chất thải lây nhiễm được xử lý tập trung theo từng cụm (gồm 10 cụm)
bằng phương pháp đốt tại lò đốt rác y tế của các cơ sở y tế: Bệnh viện Đa khoa
tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện lao và bệnh phổi
tỉnh Hậu Giang, Bệnh viện Đa khoa thành phố Ngã Bảy, Trung tâm y tế thị xã
Long Mỹ, Trung tâm y tế huyện Châu Thành, Trung tâm y tế huyện Châu Thành
A, Trung tâm y tế huyện Phụng Hiệp, Trung tâm y tế huyện Long Mỹ và Trung
tâm y tế huyện Vị Thủy.
+ Xử lý theo mô hình tại chổ:
Chất thải lây nhiễm được xử lý tại chổ bằng phương pháp đốt tại lò đốt rác
y tế của cơ sở: Trạm Y tế xã Phú Hữu (huyện Châu Thành), Trạm Y tế xã Hòa
Mỹ (huyện Phụng Hiệp)
+ Thuê đơn vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật để xử lý:
Bệnh viện Đại học Võ Trường Toản, Bệnh viện đa khoa Số 10 và bệnh
viện, trung tâm y tế, phòng khám tư nhân khác phải hợp đồng thuê đơn vị chức
năng vận chuyển, xử lý.
(Đính kèm Phụ lục: Danh mục cơ sở y tế xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo
mô hình cụm cơ sở y tế và mô hình tại chổ)
Điều 7: Tần suất thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH
- Chất thải lây nhiễm:
Chất thải lây nhiễm phát sinh từ cơ sở y tế phải được thu gom, vận chuyển
về cơ sở xử lý với tần suất như sau:
+ Trường hợp lưu giữ chất thải lây nhiễm trong thiết bị bảo quản lạnh dưới
8 C: tần suất tối thiểu 07 ngày/lần.
0

+ Trường hợp không đủ điều kiện bảo quản dưới 8 0C: tần suất tối thiểu 02
ngày/lần; đối với cơ sở y tế có lượng chất thải lây nhiễm phát sinh dưới 05
kg/ngày: tần suất tối thiểu 03 ngày/lần (chất thải lây nhiễm sắc nhọn: tấn suất tối
thiểu là 01 lần/tháng).
- CTNH không lây nhiễm: Phải được thu gom, chuyển giao xử lý với tần
suất tối thiểu 01lần/năm.
Điều 8: Kính phí thực hiện
Kinh phí cho việc thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH do cơ sở phát sinh
chất thải chi trả.
Chương III
TRÁCH NHIỆM CỦA CƠ QUAN, ĐƠN VỊ LIÊN QUAN VÀ CƠ SỞ Y TẾ
Điều 9. Trách nhiệm của Sở Tài nguyên và Môi trường
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- Chủ trì, chịu trách nhiệm phối hợp với các Sở, Ban, ngành, các cơ quan,
đơn vị có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố thực hiện,
giám sát Quy định này.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường thanh tra,
kiểm tra các hoạt động thu gom, vận chuyển, lưu giữ và xử lý CTYTNH để
phòng ngừa, kịp thời phát hiện và xử lý các hành vi vi phạm pháp luật.
- Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan có liên quan: Chỉ đạo, hướng dẫn các
cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện Quy định này; tổ chức đào tạo,
tập huấn, truyền thông và phổ biến pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ
sở y tế trên địa bàn tỉnh.
- Hàng năm, chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổng hợp,
báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh (trong đó, có báo cáo tình hình quản lý
chất thải y tế nguy hại) theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
Điều 10. Trách nhiệm của Sở Y tế
- Chủ trì, chịu trách nhiệm chính, phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi
trường và các cơ quan có liên quan, chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh triển
khai thực hiện Quy định này; tổ chức tập huấn, hướng dẫn các cơ sở y tế trên địa
bàn tỉnh thực hiện việc phân loại, thu gom, lưu giữ, vận chuyển và xử lý
CTYTNH theo đúng quy định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện kiểm tra, thanh tra
công tác bảo vệ môi trường, việc thực hiện các quy định về quản lý chất thải y
tế, đặc biệt là CTYTNH theo quy định tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT và
Thông tư số 20/2021/TT-BYT.
- Kịp thời thông tin cho Sở Tài nguyên và Môi trường về các thay đổi trong
thực tế công tác quản lý CTYTNH trên địa bàn tỉnh.
- Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Tài chính báo cáo đề xuất
UBND tỉnh phân bổ kinh phí đầu tư, nâng cấp, vận hành công trình, thiết bị, hệ
thống xử lý chất thải y tế đối với các cơ sở y tế thuộc thẩm quyền quản lý theo
quy định.
- Tổng hợp, báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh theo
mẫu quy định tại Mục B Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số
20/2021/TT-BYT, gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường, Bộ Y tế (Cục Quản lý
môi trường y tế) trước ngày 20 tháng 12 của kỳ báo cáo.
Điều 11. Trách nhiệm của Sở Tài chính
Sở Tài chính cùng với cơ quan, đơn vị liên quan theo chức năng, nhiệm vụ,
phối hợp thực hiện theo đúng quy định.
Điều 12. Trách nhiệm của Công an tỉnh
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Tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, kịp thời phát hiện
các hành vi vi phạm trong việc thu gom, vận chuyển và xử lý CTYTNH đối với
các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.
Điều 13. Trách nhiệm của UBND các huyện, thị, thành phố
Chỉ đạo Phòng Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài
nguyên và Môi trường chỉ đạo các cơ sở y tế trên địa bàn tổ chức thực hiện Quy
định này trên địa bàn quản lý; thanh tra, kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện
Quy định đối với các cơ sở theo thẩm quyền; tổ chức truyền thông, phổ biến
pháp luật về quản lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; phối
hợp với các đơn vị liên quan trong công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế
trên địa bàn quản lý về việc quản lý chất thải y tế đặc biệt là CTYTNH.
Điều 14. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn:
Kiểm tra và giám sát quá trình thực hiện Quy định này đối với các cơ sở y
tế theo thẩm quyền; tổ chức truyền thông, phổ biến pháp luật về quản lý chất
thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý; phối hợp với các đơn vị liên
quan trong công tác kiểm tra, thanh tra các cơ sở y tế trên địa bàn quản lý về
việc quản lý chất thải y tế đặc biệt là CTYTNH.
Điều 15. Trách nhiệm của Cơ sở y tế
- Khai báo khối lượng, loại CTYTNH phát sinh (nếu có) trong hồ sơ đề
nghị cấp giấy phép môi trường theo quy định tại Điều 28 Nghị định số
08/2022/NĐ-CP ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Chính phủ Quy định chi tiết
một số điều của Luật Bảo vệ môi trường hoặc nội dung đăng ký môi trường theo
quy định tại Điều 22 Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT;
- Thực hiện thu gom, vận chuyển, xử lý CTYTNH theo quy định này; quy
định tại Thông tư số 20/2021/TT-BYT và Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT.
- Cơ sở y tế không tự xử lý CTYTNH: Phải chuyển giao CTYTNH cho đơn
vị có giấy phép phù hợp theo quy định của pháp luật, số lượng chất thải sau mỗi
lần chuyển giao phải được ghi đầy đủ trong sổ giao nhận chất thải theo mẫu quy
định tại Phụ lục số 06 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT và sử
dụng chứng từ chất thải nguy hại theo quy định tại Mẫu số 4 Phụ lục III Thông
tư số 02/2022/TT-BTNMT;
- Cơ sở y tế tự xử lý chất thải lây nhiễm hoặc xử lý chất thải lây nhiễm theo
mô hình cụm phải vận hành thường xuyên công trình, thiết bị, hệ thống xử lý
chất thải y tế theo hướng dẫn của nhà sản xuất, bảo đảm xử lý chất thải đạt quy
chuẩn kỹ thuật về môi trường và tuân thủ các quy định của pháp luật về giám
sát, quan trắc môi trường; công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế phải
được bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo hướng dẫn của nhà sản xuất và ghi đầy đủ
thông tin vào Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y
tế theo quy định tại Phụ lục số 05 ban hành kèm theo 20/2021/TT-BYT; việc
bàn giao chất thải lây nhiễm để xử lý theo mô hình cụm phải được ghi vào sổ

6

giao nhận chất thải y tế nguy hại theo mẫu quy định tại Phụ lục số 06 ban hành
kèm theo Thông tư 20/2021/TT-BYT.
- Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế của cơ sở theo mẫu quy định tại
Mục A Phụ lục số 07 ban hành kèm theo Thông tư số 20/2021/TT-BYT, gửi về
Sở Y tế hoặc Bộ Y tế (Cục Quản lý môi trường y tế) đối với các cơ sở y tế trực
thuộc Bộ Y tế trước ngày 16 tháng 12 của kỳ báo cáo;
- Lưu giữ hồ sơ quản lý chất thải y tế tại cơ sở theo quy định tại Điều 14
Thông tư số 20/2021/TT-BYT, cụ thể:
+ Giấy phép môi trường và các văn bản, hồ sơ, tài liệu có liên quan về môi
trường theo quy định (đối với cơ sở y tế thuộc đối tượng phải xin cấp giấy phép
môi trường).
+ Sổ giao nhận chất thải y tế; chứng từ chất thải nguy hại (nếu có).
+ Sổ nhật ký vận hành công trình, thiết bị, hệ thống xử lý chất thải y tế (đối
với cơ sở y tế tự xử lý chất thải).
+ Các biên bản thanh tra, kiểm tra liên quan (nếu có).
+ Báo cáo kết quả quản lý chất thải y tế định kỳ hằng năm; báo cáo kết quả
quan trắc chất thải định kỳ (nếu có).
+ Các tài liệu liên quan khác.
Chương IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH
Điều 16. Trách nhiệm thi hành
1. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Sở Y tế hướng dẫn,
phổ biến và tổ chức thực hiện Quy định này.
2. Sở Y tế có trách nhiệm chỉ đạo các cơ sở y tế triển khai thực thu gom,
vận chuyển, lưu giữ và xử lý chất thải y tế nguy hại phát sinh trong quá trình
hoạt động đảm bảo theo Quy định này và các quy định hiện hành.
3. Các Sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân cấp huyện, Ủy ban nhân dân cấp
xã tổ chức triển khai thực hiện Quy định này và chịu trách nhiệm giám sát, kiểm
tra việc thực hiện.
4. Trong quá trình thực hiện Quy định này nếu có khó khăn, vướng mắc,
các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện kịp thời báo cáo về Sở Tài
nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét sửa
đổi, bổ sung cho phù hợp./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

PHỤ LỤC
Danh mục cơ sở y tế xử lý chất thải y tế lây nhiễm theo mô hình cụm cơ sở y tế và mô hình tại chổ
(Đính kèm theo Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế nguy hại trên địa bàn tỉnh Hậu Giang)

Stt

I

1

2

Tên cơ sở xử lý
chất thải y tế lây
nhiễm

Phạm vi xử lý

XỬ LÝ THEO MÔ HÌNH CỤM CƠ SỞ Y TẾ
Bệnh viện Đa khoa tỉnh;
Bệnh viện Chuyên khoa
Tâm thần và Da liễu tỉnh;
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm Kiểm soát bệnh
tỉnh Hậu Giang
tật tỉnh; phòng khám tư nhân
ngoài giờ trên địa bàn thành
phố Vị Thanh (khi có nhu
cầu)
Bệnh viện Sản Nhi tỉnh;
Trung tâm y tế thành phố Vị
Thanh; trạm y tế, phòng
khám khu vực trên địa bàn
Bệnh viện sản nhi
thành phố Vị Thanh; bệnh
tỉnh Hậu Giang
viện, trung tâm y tế, phòng
khám tư nhân trên địa bàn
thành phố Vị Thanh (khi có
nhu cầu)

Số
Công
lượng
suất đốt
lò đốt
rác y tế
rác y
(kg/ngày)
tế

1

Hiện trạng
sử dụng

Xe chuyên dụng
thu gom, vận
chuyển

160

Cơ sở phát sinh
hoặc cơ sở xử lý
thuê đơn vị có
Đang sử dụng
giấy phép phù
hợp theo quy định
của pháp luật

80

Đang sử dụng

2
80

Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế thành phố Vị
Thanh: 01 xe; tải
trọng 0,5 tấn; biển
số xe: 95AĐang sử dụng
002.64

Ghi chú

2

3

4

5

Bệnh viện Phổi
tỉnh Hậu Giang

Bệnh viện lao và Bệnh phổi
tỉnh; bệnh viện, trung tâm y
tế, phòng khám tư nhân trên
địa bàn thành phố Vị Thanh
(khi có nhu cầu).

Bệnh viện đa khoa
thành phố Ngã
Bảy

Bệnh viện Đa khoa thành
phố Ngã Bảy; Trung tâm y
tế thành phố Ngã Bảy; trạm
y tế, phòng khám khu vực
trên địa bàn thành phố Ngã
Bảy; bệnh viện, trung tâm y
tế, phòng khám tư nhân trên
địa bàn thành phố Ngã Bảy
(khi có nhu cầu).

Trung tâm y tế thị
xã Long Mỹ

Trung tâm y tế thị xã Long
Mỹ; trạm y tế, phòng khám
khu vực trên địa bàn thị xã;
bệnh viện, trung tâm y tế,
phòng khám tư nhân trên địa
bàn thị xã Long Mỹ (khi có
nhu cầu).

1

80

Cơ sở phát sinh
hoặc cơ sở xử lý
thuê đơn vị có
Đang sử dụng
giấy phép phù
hợp theo quy định
của pháp luật

80

Không sử
dụng; ống
khói thải bị
gãy

160

Đang sử dụng

80

Không sử
dụng; ống
khói thải bị
gãy

160

Không sử
dụng; ống
khói thải bị
gãy

2

2

Xe chuyên dụng
của Bệnh viện đa
khoa thành phố
Ngã Bảy: 01 xe;
tải trọng: 0,5 tấn;
biển số xe: 95A002.02

Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế thị xã Long
Mỹ: 01 xe; tải
trọng: 0,5 tấn;
biển số xe: 95A002.29

Cần sửa
chữa, cải tạo
các lò đốt
đảm bảo quy
chuẩn kỹ
thuật

Cần sửa
chữa, cải tạo
các lò đốt
đảm bảo quy
chuẩn kỹ
thuật

3

6

7

8

Trung tâm y tế
huyện Châu Thành

Trung tâm y tế
huyện Châu Thành
A

Trung tâm y tế
huyện Phụng Hiệp

Trung tâm y tế huyện Châu
Thành; trạm y tế, phòng
khám khu vực trên địa bàn
trên địa bàn huyện; bệnh
viện, trung tâm y tế, phòng
khám tư nhân trên địa bàn
huyện Châu Thành (khi có
nhu cầu)
Trung tâm y tế huyện Châu
Thành A; trạm y tế, phòng
khám khu vực trên địa bàn
trên địa bàn huyện; bệnh
viện, trung tâm y tế, phòng
khám tư nhân trên địa bàn
huyện Châu Thành (khi có
nhu cầu).
Trung tâm y tế huyện Phụng
Hiệp; trạm y tế, phòng khám
khu vực trên địa bàn trên địa
bàn huyện; bệnh viện, trung
tâm y tế, phòng khám tư
nhân trên địa bàn huyện
Phụng Hiệp (khi có nhu
cầu).

80

Không sử
dụng; ống
khói thải bị
gãy

80

Đang sử dụng

2

80

Đang sử dụng

160

Đang sử dụng

2

80

Không sử
dụng; ống
khói thải bị
gãy

80

Đang sử dụng

2

Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế huyện Châu
Thành: 01 xe; tải
trọng: 0,5 tấn;
biển số xe: 95A002.61

Cần sửa
chữa, cải tạo
các lò đốt
đảm bảo quy
chuẩn kỹ
thuật

Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế huyện Châu
Thành A: 01 xe;
tải trọng: 0,5 tấn;
biển số xe: 95A002.72
Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế huyện Phụng
Hiệp: 01 xe; tải
trọng: 0,5 tấn;
biển số xe: 95A002.73

Cần sửa
chữa, cải tạo
các lò đốt
đảm bảo quy
chuẩn kỹ
thuật

4

9

10

Trung tâm y tế
huyện Long Mỹ

Trung tâm y tế huyện Long
Mỹ; trạm y tế, phòng khám
khu vực trên địa bàn trên địa
bàn huyện; bệnh viện, trung
tâm y tế, phòng khám tư
nhân trên địa bàn huyện
Long Mỹ (khi có nhu cầu).

Trung tâm y tế
huyện Vị Thủy

Trung tâm y tế huyện Vị
Thủy; trạm y tế, phòng khám
khu vực trên địa bàn trên địa
bàn huyện; bệnh viện, trung
tâm y tế, phòng khám tư
nhân trên địa bàn huyện Vị
Thủy (khi có nhu cầu).

1

80

Cơ sở phát sinh
hoặc cơ sở xử lý
thuê đơn vị có
Đang sử dụng
giấy phép phù
hợp theo quy định
của pháp luật

80

Dự phòng

80

Đang sử dụng

2

II

XỬ LÝ THEO MÔ HÌNH TẠI CHỔ

1

Trạm Y tế xã Phú
Hữu (huyện Châu
Thành)

Xử lý CTYTLN phát sinh tại
cơ sở

1

40

Đang sử dụng

2

Trạm Y tế xã Hòa
Mỹ (huyện Phụng
Hiệp)

Xử lý CTYTLN phát sinh tại
cơ sở

1

40

Đang sử dụng

Xe chuyên dụng
của Trung tâm y
tế huyện Vị Thủy:
01 xe; tải trọng:
0,5 tấn; biển số
xe: 95A-002.16

