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Sơn La, ngày 22 tháng 4 năm 2020 

 

 

Kính gửi: 

 

Trung tâm y tế 12 huyện, thành phố. 
 

 

Thực hiện kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31/01/2020 về việc đáp ứng với 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virut Corona trên địa bàn tỉnh 

Sơn La; thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại 

cuộc họp ngày 22/4/2020 trong đó có việc cho học sinh lớp 9 và lớp 12 đi học  

trở lại vào ngày 27/4/2020, học sinh các cấp đi học trở lại ngày 04/5/2020; 

 Để tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 có hiệu 

quả, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật đề nghị trung tâm Y tế 12 huyện/ thành phố 

triển khai các nội dung sau: 

1. Rà soát lập danh sách các trường Mầm non, trường Tiểu học và Trung 

học cơ sở, trường Trung học phổ thông, trường Đại học, trường Cao Đẳng, 

trường Chuyên nghiệp…trên địa bàn huyện/thành phố.  

2. Căn cứ trên danh sách rà soát các trường theo từng xã/phường/thị trấn, 

xây dựng kế hoạch phun khử trùng môi trường tại các trường trên địa bàn, các 

trường cấp 2, cấp 3 trước ngày 27/4/2020, các trường mầm non, trường tiểu học, 

trường chuyên nghiệp tiến hành phun xong trước ngày 04/5/2020. 

3. Phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ban giám hiệu các trường, tổ 

chức giám sát phun khử trùng đảm bảo thời gian và có hiệu quả. 

4. Rà soát lại vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo phun hết cho các 

trường theo kế hoạch và thực hiện công tác báo cáo theo Công văn số  308/ 

KSBT-PCBTN ngày 20/4/2020 của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật.  

 Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đề nghị lãnh đạo Trung tâm Y tế 12 

huyện/thành phố, chỉ đạo thực hiện./. 

 Nơi nhận : 
-  - Như trên; 

-  - Sở Y tế (báo cáo); 
-  - Lưu VT, PCBTN. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Tiến Dũng 
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