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  Kính gửi:  

- Sở Tài nguyên và Môi trường; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Các Bệnh viện trên địa bàn tỉnh; 

- Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện Công văn số 16/UBND-VP6 ngày 06/01/2022 của UNND tỉnh 

về việc triển khai thực hiện các Thông tư số 20, 21, 26, 29, 33, 35, 36 của Bộ 

Trưởng Bộ Y tế. 

Ngày 26/11/2021, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 21/2021/TT-BYT Quy 

định về vệ sinh trong mai táng, hỏa táng (Thông tư 21); Thông tư có hiệu lực từ 

ngày 10/01/2022 và thay thế Thông tư số 02/2009/TT-BYT ngày 26/5/2009 của 

Bộ Y tế về hướng dẫn vệ sinh trong trong hoạt động mai táng, hỏa táng. Nội 

dung Thông tư quy định việc vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với người chết 

không do dịch bệnh nguy hiểm và vệ sinh trong mai táng, hỏa táng đối với 

người chết do dịch bệnh nguy hiểm.  

Để đảm bảo triển khai thực hiện Thông tư 21 kịp thời, đúng quy định, Sở 

Y tế đề nghị các đơn vị, thực hiện những nội dung sau: 

1. Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến triển khai thực hiện Thông tư 

21 trong đơn vị và các cơ sở trực thuộc; phối hợp với các đơn vị liên quan tăng 

cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện vệ sinh trong hoạt động mai táng, hỏa 

táng trên địa bàn. 

2. Phối hợp với chính quyền địa phương, tăng cường truyền thông, vận 

động người dân, cộng đồng thực hiện đúng quy định về vệ sinh trong trong hoạt 

động mai táng, hỏa táng. 

3. Giao Trung tâm Kiểm soát bệnh tật làm đầu mối công tác theo dõi, 

quản lý việc thực vệ sinh trong trong hoạt động mai táng, hỏa táng. Tham mưu 

Sở Y tế phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức kiểm tra đột xuất, 

định kỳ việc thực hiện vệ sinh trong trong hoạt động mai táng, hỏa táng. Tổng 

hợp, báo cáo kết quả thực hiện vệ sinh trong trong hoạt động mai táng, hỏa táng 

khi có yêu cầu. 
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- Tổ chức tập huấn, hướng dẫn, phổ biến việc thực hiện Thông tư 21 và 

các biện pháp phòng chống dịch, xử lý thi thể cho người tham gia xử lý thi thể 

đối với người chết do dịch bệnh nguy hiểm cho các trung tâm y tế tuyến huyện, 

bệnh viện và các cơ sở dịch vụ mai táng, hỏa táng. 

4. Đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện, thành phố 

Chỉ đạo các đơn vị liên quan và các cơ sở dịch vụ mai táng, hỏa táng triển khai 

phổi biến, thực hiện Thông tư 21 đúng quy định; phối hợp với Sở Y tế và các 

đơn vị y tế kiểm tra việc thực hiện vệ sinh trong trong hoạt động mai táng, hỏa 

táng trên địa bàn. 

Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn 

vị phản ánh bằng văn bản về Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Bộ Y tế hướng dẫn, 

giải quyết. 

(Gửi kèm Thông tư số 21/2021/TT-BYT ngày 26/11/2021 của Bộ Y tế)./. 

 

Nơi nhận:                                                                     
- Như trên; 

- Lãnh đạo SYT; 

- Các phòng CN Sở; 

- Phòng Y tế huyện, thành phố; 

- Lưu: VT, NVY.   
             (BH/)                

KT. GIÁM ĐỐC 

PHÓ GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Phạm Thị Phương Hạnh 
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