
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

Số:           /UBND-KGVX 
V/v đẩy mạnh phòng, chống dịch  

Covid-19 trên địa bàn tỉnh 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Kon Tum, ngày    tháng    năm           . 

 

 

 

Kính gửi:  

  

 

- Các Sở, ban, ngành, đơn vị thuộc tỉnh; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 
 

Thực hiện Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc đẩy mạnh phòng chống dịch Covid-19. 

Căn cứ Văn bản số 59/TB-VPCP ngày 25 tháng 02 năm 2020 của Văn phòng 

Chính phủ1; Văn bản số 855/CV-BCĐ ngày 24 tháng 02 năm 2020 của Ban Chỉ 

đạo Trung ương2; các văn bản liên quan của Bộ Y tế3. 

Nhằm giám sát chặt chẽ, ngăn chặn dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

Covid-19 xâm nhập vào tỉnh Kon Tum; Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các Sở, ban, 

ngành, đơn vị; Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố tiếp tục quán triệt sâu sắc 

tinh thần “chống dịch như chống giặc”, đề cao cảnh giác, không lơ là, chủ quan; chỉ 

đạo tổ chức triển khai tích cực công tác phòng chống dịch theo các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh. Đồng thời theo chức năng, 

nhiệm vụ khẩn trương tổ chức thực hiện các nội dung sau: 

1. Sở Y tế 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tổ chức triển khai thực hiện 

cách ly theo hướng dẫn của Bộ Y tế tại các văn bản nêu trên. 

- Thực hiện việc theo dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có 

dịch theo hướng dẫn của Cục Y tế dự phòng tại Văn bản số 165/DP-DT ngày 21 

tháng 02 năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai việc khai báo y tế bắt buộc đối với các trường hợp nhập 

cảnh từ các nước, vùng lãnh thổ có dịch. 

 
1 Thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, 

chống dịch Covid-19. 

2 Về việc thực hiện cách ly tập trung người về từ vùng dịch Covid-19. 

3 Văn bản số 839/BYT-DP ngày 23-02-2020 về việc thực hiện áp dụng tờ khai y tế đối với Covid-19; Văn bản số 

865/BYT-DP ngày 24-02-2020 về việc bố trí phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc và Hàn Quốc hỗ trợ công tác kiểm 

dịch y tế tại cửa khẩu để phòng chống dịch Covid-19; Văn bản số 868/BYT-DP ngày 24-02-2020 về việc hướng dẫn 

cách ly đối với người về từ Hàn Quốc; Văn bản số 165/DP-DT ngày 21-02-2020 của Cục Y tế dự phòng về việc theo 

dõi sức khỏe đối với người dân đến từ khu vực đang có dịch. 
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2. Sở Ngoại vụ 

- Là cơ quan đầu mối, phối hợp với các đơn vị liên quan huy động và cử cán 

bộ có khả năng phiên dịch tiếng Anh, Trung Quốc, Hàn Quốc đến làm việc tại Cửa 

khẩu để hỗ trợ kiểm dịch y tế trong việc hướng dẫn người thực hiện khai báo y tế, 

sàng lọc tờ khai y tế cũng như thực hiện các biện pháp kiểm dịch theo quy định. 

- Thông báo cho người dân trên địa bàn tỉnh không đến các vùng có dịch ở 

các nước, trừ trường hợp cần thiết; nếu đi thì khi nhập cảnh vào Việt Nam phải 

thực hiện các biện pháp cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. 

- Thông báo ngay cho phía Lào và Campuchia về các biện pháp phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 mà Việt Nam áp dụng, trong đó có việc tạm dừng nhập 

cảnh vào Việt Nam đối với người đến từ hoặc đi qua vùng có dịch, đối với các đối 

tượng nhập cảnh vì mục đích công vụ trong trường hợp đặc biệt phải khai báo y tế, 

thực hiện các biện pháp cách ly tập trung 14 ngày theo quy định. 

- Chủ động tiếp nhận thông tin và làm việc với các bên liên quan (trong và 

ngoài nước) trong trường hợp có người nước ngoài phải cách ly trên địa bàn tỉnh 

phòng chống dịch bệnh Covid-19 theo quy định. 

3. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh: Triển khai công tác chuẩn bị, đảm bảo sẵn 

sàng lực lượng, phương tiện, cơ sở vật chất để thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận người 

phải cách ly tập trung khi có chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền và theo hướng dẫn 

của ngành Y tế; bảo đảm không để lây nhiễm chéo trong khu vực cách ly. 

4. Bộ Chỉ huy huy Bộ đội Biên phòng tỉnh: Tiếp tục kiểm soát chặt chẽ 

người qua lại đường mòn, lối mở dọc biên giới; chia sẻ thông tin kịp thời người từ 

vùng có ổ dịch Covid-19 vào tỉnh Kon Tum qua các đường mòn, lối mở dọc biên 

giới cho ngành Y tế. 

5. Công an tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội: Thông báo cho 

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Y tế, các địa phương liên quan thông tin về hành 

khách từ vùng có dịch nhập cảnh vào tỉnh Kon Tum để thực hiện giám sát, theo dõi 

y tế và kịp thời cách ly y tế theo quy định. 

6. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Đài 

Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Kon Tum: Đẩy mạnh công tác truyền 

thông phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, khuyến cáo người dân 

không đi đến những khu vực đang có dịch khi không cần thiết, nếu đi thì khi nhập 

cảnh Việt Nam phải cách ly tập trung 14 ngày theo quy định; vận động người dân 

từ vùng dịch về/đến địa bàn tỉnh tự khai báo sức khỏe với cơ quan y tế để được tư 

vấn, theo dõi sức khỏe kịp thời theo quy định. 

7. Các sở, ngành, đơn vị khác: Theo chức năng, nhiệm vụ, tích cực phối 

hợp và tham gia cùng ngành Y tế trong công tác phòng chống bệnh Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh. 
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8. Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Thường xuyên cập nhật thông 

tin dịch bệnh hàng ngày. Phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế để tiếp tục đẩy mạnh 

các hoạt động phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc thực hiện. Giao Sở Y tế theo dõi, 

đôn đốc việc thực hiện; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo theo quy định./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ (b/c); 

- Bộ Y tế (b/c); 

- Thường trực Tỉnh ủy (b/c); 
- Thường trực HĐND tỉnh (b/c); 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam  tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Báo Kon Tum, Đài PTTH tỉnh; 
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Lưu: VT, NC-KGVX1,4. 
 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Nga 
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