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Số:             /UBND-VP 
V/v triển khai thực hiện Công 
văn số 1571/BYT-MT ngày 

30/3/2022 về vệ sinh trong mai 

táng, hỏa táng. 

 

 

Thạch Thành ngày      tháng 4 năm 2022 

 
 

Kính gửi:  
- Giám đốc Trung tâm y tế; 

- Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 
 

UBND huyện nhận được Công văn số 1480/SYT-KHTC ngày 13/4/2022 
của Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa về việc triển khai chỉ đạo của Bộ Y tế tại 
Công văn số 1571/BYT-MT ngày 30/3/2022 về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. 

Để thực hiện việc mai táng, hỏa táng, trong đó có các trường hợp người tử 
vong do mắc COVID-19 đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn phòng, chống dịch 

theo quy định và phù hợp phong tục, tập quán, tín ngưỡng, điều kiện ở địa phương. 
Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Trung tâm y tế; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện các nội dung sau đây:  
1. Trung tâm y tế huyện 

Chỉ đạo, hướng dẫn các Trạm y tế trực thuộc tham mưu cho UBND các xã, 
thị trấn trong hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn quản lý theo thẩm quyền 

quy định tại Khoản 3 Điều 55 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ về việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường.  

2. UBND các xã, thị trấn 
Tổ chức triển khai và kiểm tra, giám sát việc thực hiện Thông tư số 

21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế về quy định vệ sinh trong mai 

táng, hỏa táng tại địa bàn quản lý.  
Đối với các trường hợp tử vong do COVID-19, việc vệ sinh trong mai táng 

hoặc hỏa táng thực hiện theo quy định tại Chương 3, Thông tư số 21/2021/TT-
BYT nêu trên. 

(UBND huyện gửi kèm Nghị định số 08/2022/NĐ-CP ngày 10/01/2022 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; Thông tư số 

21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế quy định vệ sinh trong mai táng, 
hỏa tángcho các đơn vị nghiên cứu, triển khại0) 

Theo nội dung trên, yêu cầu các đơn vị triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 
- Thường trực HU, HĐND huyện; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Lưu: VT, YT. 

 KT.CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

Nguyễn Đình Tam 
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