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UBND TỈNH ĐỒNG NAI 

SỞ Y TẾ 

 

Số:  2710 /SYT-NV 
V/v triển khai thực hiện Thông tư  

số 21/2021/TT-BYT quy định  

vệ sinh trong mai táng, hỏa táng 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                          

                       Đồng Nai, ngày  12  tháng  4 năm 2022 

     

Kính gửi:  

- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; 

- Các Sở, Ban ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- Báo, Đài Phát thanh - Truyền hình Đồng Nai; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh; 

- Trung tâm y tế các huyện, thành phố; 

- Các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. 

(sau đây gọi tắt là cơ quan, đơn vị) 

  

Căn cứ Công văn số 1571/BYT-MT ngày 30 tháng 3 năm 2022 của Bộ Y tế 

về việc triển khai thực hiện Thông tư số 21/2021/TT-BYT quy định vệ sinh 

trong mai táng, hỏa táng; 

Thực hiện Công văn số 3230/UBND-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2022 

của Ủy Ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Văn bản 1571/BYT-MT ngày 

30/3/2022 của Bộ Y tế (gửi kèm Công văn), trong đó giao Sở Y tế, chủ trì phối 

hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên 

quan triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh. 

Để thực hiện việc mai táng, hỏa táng, trong đó có các trường hợp người 

chết 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 các địa 

phương trên đại bàn tỉnh, căn cứ chức năng nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, địa 

phương và nội dung Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y 

tế, Sở Y tế triển khai đến các đơn vị một số nội dung sau:  

1. Thực hiện hướng dẫn 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 về 

việc quy định chi tiết một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. 

2. Tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn 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 trưởng 

Bộ Y tế về quy định vệ sinh trong mai táng, hỏa táng. 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. 
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 Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh chủ trì, phối hợp Trung tâm y tế 

các huyện, thành phố; các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh: 

 - Tuyên truyền, hướng dẫn, vận động cộng đồng đảm bảo vệ sinh trong 

hoạt động mai táng, hỏa táng trên địa bàn tỉnh. 

 - Tổ chức tập huấn về biện pháp phòng chống dịch và xử lý thi thể người 

chết do dịch bệnh nguy hiểm cho người tham gia xử lý thi thể. 

Trên đây nội dung Công văn số 1571/BYT-MT ngày 30 tháng 3 năm 2022 

của Bộ Y tế. Sở Y tế đề nghị Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị quan tâm, phối 

hợp triển khai thực hiện. 

Trân trọng./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên (thực hiện); 

- Bộ Y tế (báo cáo); 

- UBND tỉnh (báo cáo); 

- BGĐ-SYT; 

-  Lưu: VT, NV. 
 

  

 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

             Phan Huy Anh Vũ 
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