
ỦY BAN NHÂN DÂN 
THỊ XÃ HOÀI NHƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

Số:          /UBND-TH Hoài Nhơn, ngày       tháng 7 năm 2021 
  

V/v phối hợp phun hóa chất 

 khử trùng bằng Cloramin-B 

phòng, chống dịch COVID-19 

trên địa bàn thị xã 

 

 
Kính gửi: Ủy ban nhân dân các xã, phường 

 

Hiện nay, UBND thị xã nhận hỗ trợ phun thuốc và hóa chất khử trùng bằng 

Cloramin-B của Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định cho đến khi 

hết thời gian giãn cách xã hội trên địa bàn thị xã. Để chủ động phối hợp hỗ trợ việc 

phun hóa chất khử trùng bằng Cloramin-B phòng, chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn thị xã, Chủ tịch UBND thị xã yêu cầu: 

1. UBND các xã, phường thực hiện: 

- Hỗ trợ cho Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định triển khai 

phun hóa chất khử trùng bằng Cloramin-B phòng chống dịch COVID-19 trên địa 

bàn các xã, phường có ca nhiễm COVID-19, chú ý phun triệt để tại vùng lõi, các 

chợ, khu đông dân cư... Trong quá trình thực hiện, phân công người hướng dẫn, 

giám sát đúng quy định ngành y tế và tuyệt đối an toàn trong phòng chống dịch; 

theo dõi, báo cáo kết quả thực hiện cho UBND thị xã. 

- Cử người tham gia hỗ trợ, hướng dẫn địa điểm phun hóa chất Cloramin-B 

đúng vị trí, thời gian và thông báo cho Nhân dân biết lịch phun hóa chất, phối hợp 

thực hiện. 

2. Giao Văn phòng HĐND và UBND thị xã phối hợp Chi hội Bảo trợ bệnh 

nhân nghèo SOS 77 Bình Định, UBND các xã, phường thống nhất thời gian, địa 

điểm và con người cụ thể hướng dẫn, tổ chức phun hóa chất khử trùng bằng 

Cloramin-B phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn thị xã có hiệu quả. 

Yêu cầu Chủ tịch UBND các xã, phường, Văn phòng HĐND và UBND thị xã 

triển khai thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- TT. Thị ủy (b/c); 

- TT. HĐND thị xã; 

- CT, các PCT UBND thị xã; 

- UBMTTQVN thị xã; 

- Chi hội Bảo trợ bệnh nhân nghèo SOS 77 Bình Định; 

- Văn phòng HĐND và UBND thị xã; 

- BCĐ phòng, chống dịch thị xã; 

- Lưu: VT. 

KT. CHỦ TỊCH 
PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 
 
 
 

Phạm Văn Chung 
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