
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH KON TUM 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-NC         Kon Tum, ngày      tháng      năm  

Về việc tiếp tục rà soát người 

về từ vùng dịch. 

 

 

 

Kính gửi:  

- Công an tỉnh; 

- Các Sở: Nội vụ, Y tế; 

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố. 

 

Thực hiện ý kiến của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh Covid-

19 tại Công văn số 1733/CV-BCĐ ngày 30 tháng 3 năm 2020 về việc lập danh 

sách theo dõi sức khỏe và xét nghiệm đối với người Hồi giáo, Chủ tịch Ủy ban 

nhân dân tỉnh có ý kiến như sau: 

1. Các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố khẩn 

trương thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh tại Công văn số 947/VPUB-

NC ngày 26 tháng 3 năm 2020 về việc rà soát người về từ vùng dịch. 

- Trong trường hợp rà soát trên địa bàn tỉnh có người trở về sau khi tham 

dự Istimah tại Thánh đường Seri Petaling, Kuala Lumpur, Mailaysia từ ngày 27 

tháng 02 năm 2020 đến ngày 01 tháng 3 năm 2020, khẩn trương thực hiện các nội 

dung: Lập danh sách tất cả những người tham dự sự kiện trên và danh sách những 

người tiếp xúc gần với những người này; tổ chức lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 

đối với tất cả những người nằm trong danh sách trên và thực hiện các biện pháp 

cách ly, điều trị kịp thời theo quy định. 

- Trong trường hợp không có người Hồi giáo tham dự sự kiện Sri Petaling 

nói trên, hướng dẫn các tín đồ Hồi giáo (nếu có) tự theo dõi sức khỏe, nếu có biểu 

hiện sốt, ho, khó thở phải đến ngay cơ sở y tế để được khám và điều trị và quản 

lý kịp thời. 

- Tiếp tục thực hiện các chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ, Ủy ban nhân dân 

tỉnh và Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của tỉnh về việc theo dõi 

sức khỏe và lấy mẫu xét nghiệm đối với người từ nước ngoài trở về, người nhập 

cảnh vào Việt Nam qua các cửa khẩu và đường tiểu ngạch trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức tuyên truyền hạn chế tụ tập đông người và áp dụng các biện pháp 

phòng bệnh khác trong thời gian đang có dịch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ. 

2. Giao Sở Nội vụ chủ trì việc theo dõi, đôn đốc, hướng dẫn triển khai thực 
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hiện chỉ đạo này; trong quá trình thực hiện nếu phát sinh vấn đề phức tạp, kịp thời 

báo cáo, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh biết, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Ban Tôn giáo (Sở Nội vụ); 

- Lưu:VT, NC5, KGVX1. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hòa 
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