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UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH VĨNH PHÚC 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 Số:          /UBND-CN3            Vĩnh Phúc, ngày      tháng  7   năm 2021 

 

 

 

 

Kính gửi: 

 - Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các cơ quan, doanh nghiệp 

đóng trên địa bàn tỉnh. 

 

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19, để chủ động trong 

công tác phòng, chống dịch đạt hiệu quả, ngăn chặn dịch bệnh có thể phát 

tán, lây lan trên địa bàn tỉnh; UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, ngành, 

UBND các huyện, thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn 

tỉnh tổ chức vệ sinh, tiêu độc, khử trùng tại cơ quan, công sở, địa điểm 

công cộng, nơi tập trung đông người trên địa bàn các xã, phường, thị trấn 

nhằm ngăn chặn mầm bệnh Covid-19 xâm nhập trong cộng đồng, đồng 

thời qua đó góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng xã 

hội trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Cụ thể như sau:  

1. Các sở, ban, ngành, đoàn thể; các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên 

địa bàn tỉnh chỉ đạo các phòng ban, đơn vị trực thuộc: 

- Thường xuyên thực hiện vệ sinh, dọn dẹp thu gom rác thải trong và 

xung quanh trụ sở làm việc của cơ quan, đơn vị. 

- Tùy theo điều kiện thực tế, định kỳ thực hiện phun khử khuẩn nhằm 

tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường phòng chống dịch bệnh Covid-19 

theo hướng dẫn của Sở Y tế. 

2. UBND các huyện, thành phố: 

- Căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, đánh giá và dự báo mức độ 

nguy cơ dịch bệnh cho từng địa bàn để tổ chức công tác phun khử khuẩn y 

tế phòng, chống dịch bệnh tại các xã, phường, thị trấn có “nguy cơ”, “nguy 

cơ cao”, “nguy cơ rất cao” theo hướng dẫn tại Quyết định số 2686/QĐ-

BCĐQG ngày 31/5/2021 của Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch 

Covid-19 về Quy định đánh giá mức độ nguy cơ và các biện pháp hành 

chính tương ứng trong phòng, chống Covid-19, đặc biệt tại các chợ, tụ điểm 

tập trung đông người.  

V/v thực hiện vệ sinh, phun khử 

khuẩn phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 
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- Thực hiện công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn tới các hộ 

gia đình, các công ty, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tùy theo điều kiện 

thực tế định kỳ vệ sinh, phun khử khuẩn trong khuôn viên gia đình, doanh 

nghiệp nhằm tiêu diệt mầm bệnh ngoài môi trường. 

- Huy động lực lượng, vật tư vệ sinh phun khử khuẩn 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. 

 UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban ngành, đoàn thể, UBND các huyện, 

thành phố, các cơ quan, doanh nghiệp đóng trên địa bàn tỉnh nghiêm túc 

triển khai thực hiện./. 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh (b/c); 

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- UBMTTQVN tỉnh; 

- CPVP; 

- Báo VP, Đài PTTH tỉnh, Cổng TT-GTĐT tỉnh; 

- UBND xã, phường, thị trấn; 

- Lưu: VT, VX.   

 (Q-         b) 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Khước 
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