
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 
_______________ 

 CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
_________________________________________ 

   

Số:           /QĐ-UBND    Kon Tum, ngày        tháng    năm  

 

 

QUYẾT ĐỊNH 

ban hành quy định việc thu gom, vận chuyển  

và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 
_____________________ 

 

Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;  

Căn cứ Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ngày 17/11/2020; 

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật ban hành văn bản quy 

phạm pháp luật (Luật số 63/2020/QH14, Hà Nội, ngày 18 tháng 06 năm 2020); 

Căn cứ Nghị định số 40/2019/NĐ-CP của Chính phủ về sửa đổi bổ sung 

một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ 

môi trường; 

 Căn cứ Nghị định số 38/2015/NĐ-CP ngày 24/4/2015 của Chính phủ về 

quản lý chất thải và phế liệu; 

Căn cứ Quyết định số 2149/QĐ-TTg ngày 17/12/2009 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt chiến lược quốc gia về quản lý tổng hợp chất thải rắn đến 

năm 2025 và tầm nhìn đến 2050; 

Căn cứ Quyết định số 170/QĐ-TTg ngày 08/02/2012 của Thủ tướng 

Chính phủ phê duyệt quy hoạch tổng thể hệ thống xử lý chất thải rắn y tế nguy 

hại đến năm 2025; 

Căn cứ Thông tư số 36/2015/TT-BTNMT ngày 30/6/2015 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường về việc quản lý chất thải nguy hại; 

 Căn cứ Thông tư số 20/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về việc 

quy định quản lý chất thải y tế; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế, 

 
QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này quy định việc thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các đơn vị, địa phương liên quan tổ 

chức triển khai thực hiện Quy định theo đúng quy định hiện hành; tổ chức kiểm 

tra, giám sát, đánh giá và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo 

Bộ Y tế và UBND tỉnh. 



 

 

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 4. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Y tế, Giám đốc Sở 

Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố; Thủ trưởng 

các sở, ban, ngành và tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

 
 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3; 

- Bộ Y tế; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NN, KGVX. 

 T.M UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Lê Ngọc Tuấn 
 


		2021-12-29T07:46:01+0700


		2021-12-29T07:43:40+0700




