
 

 

UBND TỈNH KON TUM 

BAN CHỈ ĐẠO  

PHÒNG CHỐNG DỊCH 

COVID-19 TỈNH KON TUM 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

  

Số:             /CV-BCĐ       Kon Tum, ngày 06 tháng 4 năm 2020 
  

V/v khử trùng các phương tiện vận tải 

phục vụ công tác phòng chống dịch 

COVID-19 

 

 

Kính gửi:  

- Sở Y tế;  

- Sở Giao thông vận tải; 

- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Kon Tum; 

- BCĐ phòng chống dịch Covid-19 huyện, thành phố. 
 

Để đảm bảo công tác khử trùng cho các phương tiện vận tải phục vụ cho 

phòng chống dịch COVID-19, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh 

Kon Tum hướng dẫn một số nội dung như sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan, Ban Chỉ đạo phòng chống 

dịch COVID-19 các huyện, thành phố chỉ đạo việc tổ chức thực hiện việc khử 

trùng các phương tiện vận tải phục vụ cho phòng chống dịch COVID-19 theo 

đúng hướng dẫn của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh tại công 

văn số 1134/SYT-NVY ngày 03/4/2020. 

2. Các chốt kiểm tra phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh đã 

được bố trí trên các trục đường giao thông:  

Bố trí máy, nhân lực để thực hiện việc phun hóa chất và xác nhận việc đã 

hoàn thành phun hóa chất. Thực hiện phun cả trong và ngoài phương tiện đối 

với tất cả các phương tiện vận chuyển đi qua chốt để vào lại tỉnh Kon Tum 

(gồm: các phương tiện đã hoàn thành việc vận chuyển người từ tỉnh Kon Tum 

đến các tỉnh/thành phố khác quay trở về và các phương tiện vận chuyển đang 

vận chuyển người hoàn thành cách ly tại các tỉnh/thành khác về tỉnh Kon Tum).       

Yêu cầu các Sở, ngành, đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực 

hiện. Trong quá trình triển khai nếu có vướng mắc, báo cáo ngay về Cơ quan 

thường trực Ban Chỉ đạo tỉnh (Sở Y tế) để xem xét, giải quyết./. 

 
Nơi nhận: 
- Như trên; 

- BCĐ Phòng chống dịch Covid-19 tỉnh; 

- Văn phòng Tỉnh ủy; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Lãnh đạo Sở Y tế; 

- Trung tâm Kiểm soát bệnh tật; 

- Lưu: BCĐ. 

 

 

 

 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

 

 

GIÁM ĐỐC SỞ Y TẾ 

Đào Duy Khánh 
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