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KẾ HOẠCH 

Phun khử khuẩn phòng, chống 

 dịch bệnh Covid-19  trên địa bàn huyện Hữu Lũng 

 

 Căn cứ Công văn số 713/UBND-KGVX ngày 03/6/2021 của UBND tỉnh Lạng 

Sơn về việc đề nghị hỗ trợ phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ý 

kiến phối hợp chỉ đạo của Bộ CHQS tỉnh Lạng Sơn về việc phun khử khuẩn phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng; 

 UBND huyện xây dựng Kế hoạch phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện Hữu Lũng như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Khử khuẩn diện rộng môi trường, trụ sở làm việc các khu vực công cộng, các 

trục đường giao thông chính, nơi tập trung đông dân cư nhằm chủ động thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và ngăn chặn dịch bệnh lây lan. 

Nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân viên chức và các tầng lớp nhân dân về 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đang diễn ra phức tạp trên địa bàn 

huyện. 

2. Yêu cầu 

- Thực hiện đúng phương châm “4 tại chỗ”. 

- Tổ chức phun hóa chất khử khuẩn an toàn, đúng quy trình, không làm lây lan 

dịch bệnh, bảo đảm đạt hiệu quả cao trong phòng chống dịch. 

- Phối hợp chặt chẽ, phát huy sức mạnh tổng hợp của các lực lượng.  

II . NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Thời gian: 03 ngày (Từ ngày 05 đến ngày 07 tháng 6 năm 2021).  

2. Địa điểm:  

- Trụ sở Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, khối Mặt trận Tổ quốc và các 

đoàn thể huyện. 

- Tại 04 khu cách ly tập trung của huyện Hữu Lũng: Trường Cao đẳng Công 

nghệ và Nông lâm Đông Bắc, trụ sở UBND xã Sơn Hà, Trung tâm Giáo dục thường 

xuyên 2 tỉnh Lạng Sơn và Trường Dân tộc nội trú huyện Hữu Lũng. 

          - Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng. 



 

- Các khu vực công cộng; các tụ điểm tập trung đông người, chợ, các trục 

đường giao thông chính trên địa bàn các xã, thị trấn: Thị Trấn, Sơn Hà, Đồng Tân, 

Vân Nham, Minh Hòa, Minh Sơn, Hòa Thắng, Tân Thành, Yên Vượng, Yên Thịnh, 

Yên Bình, Quyết Thắng. 

(có lịch và địa điểm cụ thể kèm theo) 

3. Tổ chức, sử dụng lực lượng 

3.1. Thành lập 01 đoàn công tác của Phòng hóa học QK 1 phối hợp cùng lực 

lượng của ban CHQS huyện Hữu Lũng, gồm: 

- Phòng Hóa học QK 1: 25 đồng chí. 

- Ban CHQS huyện: 06 đồng chí. 

- Ban CHQS các xã, thị trấn: Cử lực lượng DQTV phối hợp khi đoàn công tác 

phun khử khuẩn trên địa bàn. 

3.2. Hóa chất phun 

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

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Ban CHQS huyện 

- Tham mưu xây dựng kế hoạch phun khử khuẩn phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn huyện. Cử lực lượng phối hợp với đoàn công tác. Chủ động 

hiệp đồng phối hợp giữa các lực lượng trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Bảo đảm vị trí ăn, ở cho đoàn công tác của Quân khu; 

2. Trung tâm y tế huyện 

- Phối hợp hướng dẫn sử dụng hóa chất, kỹ thuật phun khử khuẩn; 

- Phối hợp với Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thôn huyện tuyên 

truyền, phổ biến các nội dung phun khử khuẩn, phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

trên địa bàn huyện để các tổ chức, cá nhân tham gia thực hiện. 

3. Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông huyện  

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

phòng, chống dịch bệnh Covid 19 trên địa bàn huyện để người dân và các đơn vị, tổ 

chức biết, phối hợp thực hiện. 

4. UBND các xã, thị trấn (12 xã, thị trấn) 

- Xây dựng kế hoạch triển khai trên địa bàn; 

- Cử lực lượng, Y tế, DQTV... sẵn sàng phối hợp với đoàn công tác; 

- Tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn các hộ gia đình, các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn chủ động vệ sinh, khử khuẩn, vệ sinh môi trường theo hướng dẫn của cơ quan 

chuyên môn. 



 

- Chỉ đạo, tuyên truyền nhân dân hai bên trục đường, các khu chợ, điểm bán 

hàng… thu dọn vật dụng, che đậy hàng hóa, đóng cửa nhà khi xe chuyên dụng phu 

khử khuẩn làm nhiệm vụ đi qua.  

5. Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh Covid huyện: Đề nghị các thành viên 

BCĐ phòng, chống dịch Covid-19 huyện được phân công phụ trách các xã, thị trấn 

chỉ đạo công tác phun khử khuẩn, xử lý môi trường thuộc địa bàn phụ trách.  

Nhận được kế hoạch này, yêu cầu các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn 

nghiêm túc quán triệt, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận:                                                                    
- Bộ CHQS tỉnh;  

- TT Huyện ủy; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các thành viên BCĐ phòng, chống dịch 

Covid-19 huyện; 

- Ban CHQS huyện; 

- Công an huyện; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Phong 
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