
UBND TỈNH KON TUM 

SỞ Y TẾ 

 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Số:            /SYT-NVYD  Kon Tum, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v góp ý dự thảo Quyết định của 

UBND tỉnh Quy định về việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý chất thải 

rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

 

 

 

 Kính gửi:  

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế; 

- Bệnh viện Đa khoa Vạn Gia An; 

- Bệnh xá Tiểu đoàn 24; 

- Bệnh xá Công an tỉnh; 

- Bệnh xá Bộ đội biên phòng tỉnh; 

- Bệnh xá Sư đoàn 10; 

- Bệnh xá Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; 

- Các cơ sở y tế tư nhân trên địa bàn tỉnh. 

 

 Căn cứ Quyết định số 462/QĐ-UBND ngày 20/8/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban 

nhân dân tỉnh Kon Tum quy định chi tiết nội dung được giao tại các Luật được 

Quốc hội khóa XIV, kỳ họp thứ 10 thông qua.  

Để triển khai thực hiện Quyết định, Sở Y tế xây dựng dự thảo Quyết định 

của UBND tỉnh Quy định về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y 

tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum, gửi đến các đơn vị nghiên cứu, góp ý (file dự thảo 

Quyết định được gửi qua hệ thống phần mềm quản lý văn bản iOffice và đăng 

tải trên Trang thông tin điện tử của Sở Y tế). 

Văn bản góp ý của các đơn vị gửi về Sở Y tế trước ngày 07/01/2021, để 

Sở Y tế tổng hợp, chỉnh sửa, tiến hành các bước tiếp theo để hoàn chỉnh Quy 

định thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế trên địa bàn tỉnh Kon Tum. 

Sở Y tế đề nghị các đơn vị phối hợp, thực hiện./. 

 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Các phòng thuộc Sở Y tế; 

- Trang Thông tin điện tử Sở Y tế; 

- Lưu: VT, NVYD. 

KT. GIÁM ĐỐC  

PHÓ GIÁM ĐỐC    

 

 

 

 

 

 

Đỗ Ngọc Hòa 
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