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UỶ BAN NHÂN DÂN 

THÀNH PHỐ VĨNH YÊN 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc           
  

Số:      /KH-UBND Vĩnh Yên, ngày     tháng    năm 2021 

 
KẾ HOẠCH 

Phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19  

trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên 

 

 

I. CĂN CỨ XÂY DỰNG 

Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm số 03/2007/QH12 ngày 21/11/2007; 

Quyết định số 447/QĐ-TTg ngày 01/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 

công bố dịch Covid-19; 

Nghị quyết số 16/NQ-CP ngày 08/02/2021 của Chính phủ về chi phí cách ly y 

tế, khám, chữa bệnh và một số chế độ đặc thù trong phòng, chống dịch COVID-19; 

Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2020; Chỉ thị số 06/CT-TTg ngày 

31/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về 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; 

Công điện số 541/CĐ-TTg ngày 23/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ về 

tăng cường thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

Quyết định số 3468/QĐ-BYT ngày 07/8/2020 của Bộ Y tế về ban hành 

“Hướng dẫn tạm thời giám sát và phòng chống COVID-19”; 

Công văn số 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của Bộ Y tế về hướng dẫn tạm 

thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh nhân Covid-19 tại cộng đồng; 

Chỉ thị số 06/CT-CTUBND ngày 01/5/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh 

phúc về quyết liệt thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch COVID-19; 

Quyết định số 1081/QĐ-UBND ngày 06/5/2021 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

về thực hiện cách ly xã hội toàn thành phố; 

Thực hiện Kế hoạch số 111/KH-UBND ngày 10/5/2021 của UBND tỉnh 

Vĩnh Phúc về phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19; 

UBND thành phố ban hành Kế hoạch phun khử khuẩn phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố Vĩnh Yên, như sau: 

II. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khử khuẩn diện rộng môi trường các khu vực công cộng, nơi tập trung đông 

người nhằm chủ động thực hiện phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ngăn chặn 

dịch bệnh lây lan. Nâng cao nhận thức của người dân về công tác phòng chống 

dịch bệnh Covid-19. 
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2. Yêu cầu 

- Tổ chức phun khử khuẩn đảm bảo an toàn, không làm lây lan dịch bệnh; 

thực hiện hiệu quả để góp phần phòng, chống dịch bệnh. 

- Thực hiện phun khử khuẩn trên địa bàn toàn thành phố thời gian xong 

trước ngày 22/5/2021. 

III. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Đối tượng, phạm vi phun khử khuẩn 

- Thực hiện tổng vệ sinh, phun khử khuẩn toàn bộ các khu vực công cộng; 

các cơ quan, công sở, trường học, bệnh viện đóng trên địa bàn xã/phường; trạm y 

tế, nhà văn hóa xã, thôn; các chợ, tụ điểm tập trung đông người, các đường, ngõ 

trong khu dân cư. 

- Các điểm bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Riêng khu vực có bệnh nhân Covid-19, cơ sở cách ly tập trung, thực hiện 

khử trùng và xử lý môi trường theo Văn bản sổ 1560/BYT-MT ngày 25/3/2020 của 

Bộ Y tế về hướng dẫn tạm thời khử trùng và xử lý môi trường khu vực có bệnh 

nhân Covid-19 tại cộng đồng và các văn bản chỉ đạo của các cấp. 

- Khảo sát, tổng hợp và loại bỏ các khu vực do quân khu 2 và các cơ quan, 

đơn vị chức năng đã thực hiện phun khử khuẩn.  

2. Hóa chất phun: 

Sử dụng hóa chất phun khử khuẩn có chứa Clo hoạt tính. 

3. Tần suất, thời gian thực hiện:  

Phun 01 lần trong thời gian 10 ngày, từ ngày 10/5/2021 đến 22/5/2021 (Có 

thể tăng số lần phun tùy mức độ ô nhiễm thực tế) 

IV. KINH PHÍ THỰC HIỆN 

- Theo chỉ đạo của Bộ Chính chị, Ban Bí Thư, Chính Phủ, Thủ tướng Chính 

Phủ, UBND tỉnh về phòng chống dịch COVID-19, các đơn vị thực hiện theo 

phương châm 4 tại chỗ: “Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật chất, trang 

thiết bị, thuốc men, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại chỗ; nhân 

lực tại chỗ” theo đúng phân cấp, phân quyền và nhiệm vụ được giao. 

- Nguồn kinh phí thực hiện: Nguồn ngân sách nhà nước thực hiện theo quy 

định về phân cấp ngân sách nhà nước hiện hành; nguồn tài trợ, hỗ trợ của tổ chức, 

cá nhân trong và ngoài nước nếu có và các nguồn kinh phí hợp pháp khác. 

- Trong trường hợp ngân sách xã vượt quá khả năng cân đối thì tổng hợp báo 

cáo UBND thành phố xem xét hỗ trợ; trường hợp ngân sách thành phố vượt quá 

khả năng cân đối thì tổng hợp gửi Sở Tài chính báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem 

xét hỗ trợ cho ngân sách cấp huyện theo khả năng cân đối của ngân sách cấp tỉnh. 

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid-19 thành phố: Chỉ đạo, 

điều phối thực hiện công tác phun khử khuẩn, xử lý môi trường trên địa bàn thành 

phố, phân công thành viên phụ trách địa bàn đôn đốc việc triển khai thực hiện trên 

địa bàn các xã, phường. 
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2. Văn phòng HĐND&UBND thành phố; Trung tâm Y tế thành phố 

- Hướng dẫn sử dụng hóa chất, kỹ thuật phun khử khuẩn. 

- Phối hợp với phòng Văn hóa và thông tin, Trung tâm văn hóa, thông tin và 

thể thao thành phố phổ biến nội dung phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn thành phố để các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện. 

3. Phòng Tài chính – KH thành phố: 

- Bố trí kinh phí phục vụ công tác phun khử khuẩn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn thành phố trong trường hợp ngân sách cấp xã vượt quá khả 

năng cân đối. 

4. Phòng Kinh tế thành phố: 

- Kiểm tra, đôn đốc thực hiện kế hoạch phun khử khuẩn phòng chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

- Chỉ đạo Trạm Chăn nuôi và Thú y chủ động phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND, UBND các xã/phường, các cơ quan liên quan trong triển khai thực 

hiện nhiệm vụ phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, đơn vị liên quan và UBND các xã, 

phường trên địa bàn thành phố trong việc triển khai thực hiện. Tổng hợp báo cáo 

kết quả thực hiện về UBND tỉnh, thành phố theo quy định. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Phối hợp với các phòng, ban, đơn vị 

liên quan và UBND các xã, phường hướng dẫn, đôn đốc vệ sinh, thu gom xử lý rác 

thải để tạo điều kiện thuận lợi cho việc phun hóa chất khử khuẩn; kiểm soát việc 

thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì hóa chất theo quy định đảm bảo không gây ô nhiễm 

môi trường sinh thái. 

6. Phòng văn hóa thông tin thành phố; Trung thông thông tin văn hóa 

và thể thao thành phố: 

Triển khai công tác thông tin, tuyên truyền về hoạt động phun khử khuẩn 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố để người dân và các đơn 

vị, tổ chức liên quan biết, phối hợp thực hiện. 

7. Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị và đề nghị ủy ban MTTQ và đoàn 

thể, các tổ chức chính trị xã hội: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo các cơ quan 

liên quan trong hệ thống chủ động phối hợp với chính quyền các cấp triển khai thực 

hiện phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn thành phố. 

8. Ủy ban nhân dân các xã, phường: 

- Xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn xã, phường và chỉ đạo các bộ 

phận liên quan thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch. Bố trí đảm bảo đủ kinh 

phí để tổ chức thực hiện theo phân cấp. 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn chủ động vệ sinh, khử khuẩn trong khuân viên trụ sở gia đình, doanh nghiệp. 

- Đảm bảo kinh phí và các điều kiện về nhân lực, vật tư, trang thiết bị,... để 

triển khai phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đúng tiến độ kế 

hoạch như: Dụng cụ, vật tư, hóa chất và huy động đầy đủ nhân lực, phương tiện 
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phục vụ phun khử khuẩn; thành lập các tổ, đội tham gia dọn vệ sinh, phun hóa chất 

khử khuẩn trên địa bàn; thu gom, tiêu hủy vỏ bao bì hóa chất theo hướng dẫn của 

cơ quan chuyên môn đảm bảo không gây ô nhiễm môi trường; đảm bảo chế độ cho 

các lực lượng tham gia để tổ chức thực hiện theo phân cấp. 

- Tổng hợp kết quả thực hiện và gửi báo cáo về UBND thành phố (qua 

phòng Kinh tế) theo quy định. 

9. Các hộ gia đình, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

Chủ động vệ sinh, khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong khuân 

viên, trụ sở, gia đình, doanh nghiệp. 

UBND thành phố yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị trên địa bàn thành 

phố, Chủ tịch UBND các xã, phường, các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai 

thực hiện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (b/c); 

- TT Thành uỷ, HĐND TP; 

- Các cở, ngành của tỉnh; 
- CT, các PCT; 

- CPVP; 

- Các phòng, ban, đơn vị; 

- Các tổ chức CT-XH TP; 
- UBND các xã, phường; 
- Lưu: VT, KT. 

TM. ỦY BAN NHÂN  DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Lê Anh Tân 
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