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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Lạng Sơn, ngày 13 tháng 10 năm 2020

V/v hướng dẫn chi trả chi phí xử
lý chất thải có nguy cơ nhiễm
SARS-CoV-2

Kính gửi:
- Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lạng Sơn;
- Trung tâm y tế các huyện;
- Các cơ sở cách ly y tế tập trung tại các khách
sạn được UBND tỉnh quyết định thành lập trên
địa bàn các huyện, thành phố.
Ngày 29/9/2020 Sở Tài chính nhận được Công văn số 2581/SYT-KHTC
ngày 29/09/2020 của Sở Y tế về việc đề nghị hướng dẫn bổ sung về chi phí xử
lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2; căn cứ các quy định hiện hành Sở
Tài chính hướng dẫn chi trả và nguồn kinh phí thực hiện đối với chi phí xử lý
chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 như sau:
1. Chi phí xử lý chất thải có nguy cơ nhiễm SARS-CoV-2 thu gom từ
khách sạn thực hiện cách ly y tế tự nguyện
Khách sạn có trách nhiệm tổ chức khử trùng, xử lý môi trường theo
hướng dẫn của cơ sở y tế. Các khoản chi phí khử trùng và xử lý môi trường
(trong đó có xử lý chất thải) do khách sạn chi trả theo quy định tại Quyết định số
1246/QĐ-BYT ngày 20/3/2020 của Bộ Y tế và Phương án số 36/PA-SYT ngày
14/6/2020 của Sở Y tế tỉnh Lạng Sơn. Khách sạn thu tiền của người được cách
ly y tế tự nguyện để chi trả cho Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoặc Trung tâm y tế cấp
huyện theo thực tế phát sinh.
2. Chi phí xử lý chất thải SARS-CoV-2 thu gom từ các khu cách ly tập
trung của tỉnh (không bao gồm các khu cách ly tập trung tại khách sạn) do ngân
sách nhà nước chi trả. Bệnh viện Đa khoa tỉnh tổng hợp chi phí thực tế vào dự
toán kinh phí phòng chống dịch COVID-19 gửi Sở Y tế tổng hợp báo cáo Sở Tài
chính xem xét trình UBND tỉnh bố trí kinh phí. Trung tâm y tế các huyện có
trách nhiệm tổng hợp chi phí xử lý chất thải vào dự toán kinh phí phòng, chống
dịch Covid-19 gửi cơ quan tài chính cấp huyện xem xét, trình UBND cấp huyện
bố trí kinh phí theo quy định tại Hướng dẫn liên ngành số 01/HDLN-STC-SYT
ngày 24/4/2020 của Liên Sở Tài chính-Y tế về kinh phí thực hiện phòng, chống
dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn.
Trên đây nội dung xử lý chi phí xử lý chất thải có nguy có nhiễm SARSCoV-2 tại các cơ sở cách ly y tế tập trung trên địa bàn tỉnh. Trong quá trình thực
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hiện nếu có phát sinh vướng mắc đề nghị phản ánh kịp thời về Sở Y tế, Sở Tài
chính tổng hợp và xem xét giải quyết./.
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