
ỦY BAN NHÂN DÂN  

TỈNH NINH THUẬN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

 

Số:            /UBND-KTTH 

 

 Ninh Thuận, ngày      tháng 4 năm 2022 

V/v ban hành “Hướng dẫn 

tạm thời về quản lý chất thải 

đối với các trường hợp 

người nhiễm COVID-19 

đang thực hiện cách ly tại 

nhà trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận” 
 

 

  
   

 Kính gửi: 

 

 

- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Để thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả chất thải đối với 

trường hợp F0 cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh; trên cơ sở hướng dẫn của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc hướng dẫn tạm thời về quản lý chất thải đối với 

trường hợp F0 cách ly tại nhà tại Văn bản số 1336/BTNMT-TCMT ngày 

15/3/2022. Xét đề nghị của Sở Tài nguyên và Môi trường tại Văn bản số 

1605/STNMT-MT ngày 09/4/2022, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành “Hướng dẫn 

tạm thời về quản lý chất thải đối với các trường hợp người nhiễm COVID-19 

đang thực hiện cách ly tại nhà trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận” (Đính kèm hướng 

dẫn). 

Yêu cầu các Sở, ban, ngành cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành 

phố tổ chức tuyên truyền, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc Hướng 

dẫn này. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc, đề nghị 

phản hồi về Ủy ban nhân dân tỉnh (thông qua Sở Tài nguyên và Môi trường) để 

kịp thời chỉ đạo giải quyết./. 

 
 

 
 

Nơi nhận:  KT. CHỦ TỊCH 
- Như trên;  

- Bộ Tài nguyên và Môi trường; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Cổng thông tin điện tử tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- VPUB: LĐ, VXNV, TCDNC, KTTH; 

- Lưu: VT.                TT 

 PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Lê Huyền 
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