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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN ĐỨC THỌ 
 

  Số: 1803/CV-UBND 
V/v thực hiện vệ sinh môi trường, phun 

hóa chất, phòng chống dịch Covid-19 tại 

các điểm thi THPT Quốc gia; ga tàu; 

chợ; Giáo xứ. 

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

                Đức Thọ, ngày  03 tháng 8 năm 2020 

  

                      

Kính gửi:  

- Các phòng huyện: Giáo dục - Đào tạo; Y tế; 

- Trung tâm Y tế huyện; 

- UBND, Trạm Y tế các xã, thị trấn; 

- Trường THPT: Trần Phú; Nguyễn Thị Minh Khai; 

- Các Ga tàu, Chợ, Giáo xứ trên địa bàn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1798/UBND-TH ngày 03/8/2020 của UBND huyện 

về việc giao thực hiện các nội dung để tổ chức tốt Kì thi tốt nghiệp THPT năm 

2020. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh do COVID-19 tại các trường có tổ 

chức Kì thi THPT Quốc gia năm 2020, các ga tàu, các chợ trên địa bàn huyện. Ủy 

ban nhân dân huyện đề nghị các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

các nội dung sau: 

1. Các trường THPT: Nguyễn Thị Minh Khai, Trần Phú 

- Tổng dọn vệ sinh môi trường, khử khuẩn trường học trước kỳ thi THPT 

Quốc gia.  

- Chủ động phối hợp với Trung tâm y tế huyện và trạm y tế các xã, thị trấn 

địa phương để bố trí tổ chức phun hóa chất.  

2. Phòng Y tế; Phòng Giáo dục – Đào tạo; Trung tâm y tế huyện 

- Trung tâm y tế huyện phối hợp với Phòng Y tế, Phòng Giáo dục và Đào 

tạo tăng cường kiểm tra, giám sát công tác phòng chống dịch tại các trường học 

trên địa bàn, đặc biệt là các điều kiện thiết yếu về phòng y tế trường, vệ sinh môi 

trường, khử khuẩn trường học.  

- Trung tâm Y tế huyện trực tiếp chỉ đạo trạm y tế phối hợp với trường học 

trên địa bàn thực hiện vệ sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn. Hướng dẫn 

kỹ thuật phun, liều lượng, cách pha hóa chất…Cấp phát hóa chất đầy đủ. Phân 

công cán bộ kiểm tra, giám sát trong quá trình triển khai phun tại các điểm. Tổng 

hợp báo cáo hoạt động triển khai về BCĐ phòng chống dịch huyện về Phòng Y tế. 

3. UBND, trạm y tế các xã, thị trấn 

Chỉ đạo Trạm y tế phối hợp với các ngành liên quan triển khai phun hóa 

chất tại Ga tàu, chợ, các nhà thờ tôn giáo. 
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Thông báo Lịch phun cho các tổ chức, cơ quan trước khi phun. 

Riêng UBND Thị Trấn, UBND xã Lâm Trung Thủy có bố trí điểm thi 

THPT Quốc gia: 

- Chỉ đạo các trường học trên địa bàn phối hợp với trạm y tế thực hiện vệ 

sinh môi trường, phun hóa chất khử khuẩn môi trường, các phòng, dụng cụ... 

- Phân công lãnh đạo kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19 tại điểm thi. 

- Kịp thời báo cáo các bất thường về y tế trường học với Trung tâm Y tế 

huyện, Bệnh viện đa khoa huyện theo đúng quy định. 

4. Ban quản lý các Ga tàu, các Chợ, Các Giáo xứ 

- Tổng dọn vệ sinh trước khi tổ chức phun hóa chất khử khuẩn; 

- Chủ động khâu nối với Trưởng trạm Y tế trên địa bàn tổ chức phun hoá 

chất khử khuẩn kịp thời, đảm bảo theo quy định của Bộ Y tế.  

Đề nghị các cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện nghiêm túc. Trung tâm Y 

tế huyện; Trạm Y tế các xã, thị trấn và các cơ quan, đơn vị báo cáo kết quả triển 

khai hoạt động về UBND huyện qua Cơ quan thường trực chống dịch huyện  

email: ttytductho@gmail.com để tổng hợp Báo cáo tỉnh, huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- UBND tỉnh; 

- Giám đốc Sở Y tế;                        (để báo cáo); 

- Thường trực BCĐ PCD huyện;  

- Chủ tịch, PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ngành liên quan; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT, YT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 

Trần Hoài Đức 

 

 


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-08-03T16:28:07+0700


		ubductho@hatinh.gov.vn
	2020-08-03T16:29:09+0700




