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CHỈ THỊ
Về việc tăng cường quản lý chất thải y tế trong bệnh viện
Trong những năm qua, ngành Y tế và các địa phương đã có nhiều cố gắng
trong công tác quản lý chất thải y tế. Nhiều bệnh viện đã được đầu tư xây dựng
hệ thống xử lý chất thải y tế; thực hiện phân loại chất thải ngay tại nơi phát sinh,
thu gom và lưu giữ tạm thời chất thải rắn y tế tại các bệnh viện; thực hiện việc
chuyển giao và xử lý chất thải y tế đảm bảo đúng theo quy định. Tuy nhiên, thời
gian gần đây qua thanh tra, kiểm tra của các cơ quan quản lý nhà nước về bảo vệ
môi trường đã phát hiện một số bệnh viện chưa làm tốt công tác quản lý chất
thải y tế, còn có hiện tượng để chất thải y tế lọt ra bên ngoài. Công tác tuyên
truyền, phổ biến chính sách, pháp luật về quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân
viên bệnh viện chưa được thường xuyên. Lãnh đạo nhiều bệnh viện còn chưa
quan tâm đến công tác quản lý chất thải y tế. Nhiều địa phương chưa bố trí đủ
kinh phí để đầu tư xây dựng, vận hành thường xuyên hệ thống xử lý chất thải
cho các bệnh viện.
Để kịp thời chấn chỉnh công tác quản lý chất thải y tế trong các bệnh viện
nhằm bảo vệ môi trường, bảo vệ sức khỏe nhân dân, Bộ trưởng Bộ Y tế yêu cầu:
1. Giám đốc Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ
trưởng Y tế các Bộ, ngành tiếp tục tăng cường công tác tham mưu thực hiện
nhiệm vụ quản lý nhà nước về quản lý chất thải bảo vệ môi trường gồm các nội
dung:
a) Tham mưu cho Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương
hoặc Lãnh đạo Bộ, ngành: Ưu tiên bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử
lý chất thải y tế cho các bệnh viện trong danh sách các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường nghiêm trọng để thực hiện đúng tiến độ Quyết định số 1788/QĐ-TTg
ngày 01/10/2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Kế hoạch xử lý
triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng; Đẩy nhanh tiến độ phê
duyệt, thực hiện các dự án đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải y tế bằng
nguồn vốn vay của Ngân hàng Thế giới; Bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ
thống xử lý chất thải cho các cơ sở y tế khác trên địa bàn để thực hiện Quyết
định số 2038/QĐ-TTg ngày 15/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê
duyệt Đề án tổng thể xử lý chất thải y tế giai đoạn 2011 – 2015 và định hướng
đến năm 2020;
b) Tăng cường phối hợp liên ngành, tiến hành thanh tra, kiểm tra giám sát
công tác quản lý chất thải y tế để bảo vệ môi trường; kiên quyết xử lý nghiêm

các trường hợp vi phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, gắn với
trách nhiệm của người đứng đầu bệnh viện.
c) Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục phổ biến chính sách, pháp
luật về quản lý chất thải y tế. Tập huấn nâng cao năng lực chuyên môn về quản
lý chất thải y tế cho đội ngũ cán bộ và nhân viên y tế.
d) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về Cục Quản lý
môi trường y tế để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.
2. Giám đốc các bệnh viện, viện có giường bệnh trực thuộc Bộ Y tế, Bộ
ngành khác và các bệnh viện của địa phương (sau đây gọi tắt là bệnh viện) tích
cực chỉ đạo triển khai các biện pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác quản lý
chất thải bảo vệ môi trường tại bệnh viện gồm các nội dung:
a) Tăng cường công tác quản lý chất thải y tế của bệnh viện theo đúng các
quy định hiện hành và theo đúng các nội dung trong Báo cáo đánh giá tác động
môi trường, Đề án bảo vệ môi trường hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường của
bệnh viện đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.
b) Thường xuyên kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất thải rắn y tế,
không để tình trạng lọt chất thải rắn y tế nguy hại ra ngoài. Xử lý nghiêm các cá
nhân, đơn vị vi phạm các quy định hiện hành về phân loại, thu gom, vận chuyển,
xử lý chất thải y tế.
c) Chỉ đạo đơn vị vận hành thường xuyên hệ thống xử lý nước thải, hệ
thống xử lý chất thải rắn (nếu có). Định kỳ kiểm tra giám sát tình trạng hoạt
động của hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện; đánh giá chất lượng nước thải
sau xử lý để kịp thời khắc phục những sự cố của hệ thống xử lý; báo cáo cơ
quan quản lý về môi trường theo quy định. Nếu nước thải y tế sau xử lý không
đảm bảo theo QCVN 28:2010/BTNMT hoặc khí thải lò đốt chất thải rắn y tế của
bệnh viện (nếu có) không đảm bảo theo QCVN 02:2012/BTNMT, bệnh viện
phải có kế hoạch khắc phục phù hợp để đảm bảo nước thải sau xử lý, khí thải
của lò đốt đạt quy chuẩn theo quy định. Trường hợp không tự xử lý chất thải y
tế, bệnh viện phải ký hợp đồng với tổ chức, cá nhân có giấy phép phù hợp để thu
gom và xử lý chất thải y tế theo đúng quy định của pháp luật.
d) Tổ chức phổ biến, hướng dẫn kịp thời các quy định của pháp luật về
quản lý chất thải y tế cho cán bộ, nhân viên y tế của bệnh viện. Tập huấn nâng
cao năng lực chuyên môn nghiệp vụ cho các cán bộ làm công tác vận hành hệ
thống xử lý chất thải y tế.
đ) Giao trách nhiệm chính về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường của
bệnh viện cho một khoa, phòng cụ thể. Bổ nhiệm một cán bộ phụ trách về quản
lý chất thải, bảo vệ môi trường để giúp Giám đốc bệnh viện về công tác này.
e) Triển khai thực hiện các thủ tục về bảo vệ môi trường gồm đăng ký chủ
nguồn thải chất thải nguy hại; xin cấp phép xả nước thải vào môi trường; lập và
trình cơ quan có thẩm quyền thẩm định Đề án bảo vệ môi trường hoặc Báo cáo

đánh giá tác động môi trường; thực hiện quan trắc, giám sát môi trường định kỳ
và báo cáo cơ quan quản lý theo các quy định của pháp luật hiện hành.
f) Hàng năm bố trí kinh phí để mua sắm các dụng cụ, phương tiện phục vụ
việc phân loại thu gom, vận chuyển, lưu giữ tạm thời chất thải trong bệnh viện
đúng chủng loại; kinh phí mua hóa chất phục vụ việc xử lý chất thải y tế; kinh
phí chi trả cho các hoạt động dịch vụ để xử lý chất thải y tế của bệnh viện theo
đúng quy định.
g) Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị về cơ quan quản lý
cấp trên để tổng hợp báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế.
3. Vụ Truyền thông và Thi đua khen thưởng, Bộ Y tế làm đầu mối phối
hợp với Trung tâm Truyền thông - Giáo dục sức khỏe Trung ương và các đơn vị
liên quan có trách nhiệm tuyên truyền, tăng cường đưa tin về những bệnh viện,
địa phương làm tốt công tác quản lý chất thải y tế, bảo vệ môi trường và những
hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường trên các phương tiện thông tin
đại chúng. Đưa kết quả thực hiện về quản lý chất thải, bảo vệ môi trường vào
nội dung thi đua khen thưởng hàng năm.
4. Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ Y tế làm đầu mối tham mưu cho Lãnh đạo
Bộ bố trí kinh phí đầu tư xây dựng hệ thống xử lý chất thải cho các bệnh viện
trực thuộc Bộ Y tế; hướng dẫn các Sở Y tế, các bệnh viện tuyến Trung ương
trong việc bố trí kinh phí cho xử lý chất thải y tế của các bệnh viện hàng năm.
5. Cục Quản lý Khám, chữa bệnh nghiên cứu chỉnh sửa, bổ sung các tiêu
chí về quản lý chất thải y tế trong đánh giá chất lượng bệnh viện.
6. Các Viện: Sức khỏe nghề nghiệp và Môi trường, Pasteur Nha Trang,
Vệ sinh Dịch tễ Tây Nguyên, Y tế công cộng TP. Hồ Chí Minh chủ động hướng
dẫn chuyên môn kỹ thuật về quản lý chất thải y tế cho các địa phương; Phối hợp
với các Vụ, Cục của Bộ Y tế và các cơ quan chức năng để thanh tra, kiểm tra
giám sát công tác quản lý chất thải tại các tỉnh trên địa bàn quản lý.
7. Cục Quản lý môi trường y tế làm đầu mối phối hợp với Thanh tra Bộ Y
tế, Cục Quản lý khám, chữa bệnh và các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra việc
thực hiện Chỉ thị này; định kỳ hàng năm tiến hành đánh giá kết quả thực hiện
Chỉ thị và báo cáo Bộ trưởng Bộ Y tế./.
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- Ban Bí thư TW đảng;
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- Các BV trực thuộc Bộ Y tế (để thực hiện);
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