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UỶ BAN NHÂN DÂN 

 HUYỆN LÝ NHÂN 

 

Số:         /UBND-YT 
 

V/v thực hiện phun thuốc khử trùng để 

phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  

Lý Nhân, ngày      tháng 02 năm 2020 

 

                  Kính gửi:  

- Trung tâm Y tế, Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực Nam Lý; 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 
 

 Thực hiện Chỉ thị số 06/CT - TTg ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường các biện pháp phòng, chống trước các diễn biến phức 

tạp mới của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 

Kế hoạch số 200/KH-UBND ngày 01/02/2020 của UBND tỉnh Hà Nam về phòng, 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra. Để chủ 

động phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona 

hiệu quả; Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

thực hiện một số nhiệm vụ sau: 
 

1. Trung tâm Y tế chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, Bệnh viện Đa khoa khu vực 

Nam Lý 

- Tăng cường giám sát dịch tễ trên người, đặc biệt là các trường hợp viêm phổi 

nghi ngờ mắc bệnh do chủng vi rút nCoV gây ra và có tiền sử đi về từ vùng có dịch 

trong vòng 14 ngày (Trung Quốc, các nước, vùng lãnh thổ có thông báo ca bệnh), 

thực hiện ngay cách ly và phối hợp lấy mẫu gửi về Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh. 

 - Tổ chức tập huấn, đào tạo tại chỗ, hỗ trợ tuyến dưới về công tác giám sát, 

phát hiện và phòng chống dịch bệnh do chủng vi rút mới nCoV gây ra theo hướng dẫn 

của Bộ Y tế tại Quyết định số 181/QĐ-BYT ngày 21/01/2020 về việc ban hành hướng 

dẫn tạm thời giám sát và phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của vi rút nCoV.  

- Rà soát bổ sung vật tư, trang thiết bị, thuốc, hoá chất để sẵn sàng đáp ứng kịp 

thời để xử lý dịch khi có ghi nhận ca bệnh nghi ngờ đầu tiên. 

 - Triển khai phun thuốc thuốc khử trùng để chủ động phòng chống dịch, bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trụ sở huyện, khuôn 

viên đền Trần Thương theo đề nghị của Ban quản lý di tích quốc gia đặc biệt đền Trần 

Thương và một số cơ quan trên địa bàn huyện. 
 

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

- Chỉ đạo Trạm Y tế, các ngành, đoàn thể của địa phương tích cực tham gia 

công tác phòng chống dịch, bệnh, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Ủy ban nhân dân 
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huyện về công tác phòng chống dịch, bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của 

vi rút nCoV trên địa bàn. 

- Chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế huyện, Bệnh viện đa khoa khu vực Nam 

Lý triển khai phun thuốc khử trùng để chủ động phòng chống dịch, bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tại trụ sở UBND xã, thị trấn; cơ 

quan, trường học, chợ và nơi tập trung đông người trên địa bàn. 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn có nhu cầu mua hóa chất khử trùng 

(Cloramin B) chủ động dự trù số lượng gửi về Phòng Y tế huyện (Cơ quan thường 

trực Ban chỉ đạo của huyện) để kịp thời cung cấp hóa chất phục vụ công tác phòng 

chống dịch. 
 

3. Kinh phí: Sử dụng kinh phí dự phòng ngân sách năm 2020 và các nguồn kinh 

phí khác để đảm bảo cho công tác phòng, chống dịch bệnh./. 
 

 Nơi nhận: 

- Thường trực HU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Như kính gửi; 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
Ngụy Thị Tuyết Lan 
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