
 

 

UBND TỈNH KON TUM  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

VĂN PHÒNG  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
   

Số:          /TB-VP  Kon Tum, ngày      tháng      năm    

 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh 

tại Hội nghị trực tuyến triển khai các biện pháp phòng, chống bệnh  

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra  

trên địa bàn tỉnh Kon Tum 

   

Sáng ngày 03 tháng 02 năm 2020, đồng chí Nguyễn Văn Hòa, Phó Bí thư 

Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch 

bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra tỉnh Kon 

Tum đã chủ trì Hội nghị trực tuyến cấp tỉnh triển khai các biện pháp phòng 

chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra 

(nCoV) trên địa bàn tỉnh Kon Tum. Tham dự Hội nghị tại điểm cầu của tỉnh có 

các thành viên Ban Chỉ đạo1, đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị có liên quan. 

Tại điểm cầu của các huyện, thành phố có Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, 

thành phố; lãnh đạo các phòng, ban, cơ quan có liên quan. 

Sau khi nghe Giám đốc Sở Y tế thông tin diễn biễn tình hình dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên thế giới, tại Việt Nam và tỉnh Kon Tum; 

các kế hoạch, phương án đáp ứng với bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV 

trên địa bàn tỉnh và các ý kiến tham gia, thảo luận tại Hội nghị. Để chủ động 

phòng chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn tỉnh, đồng chí 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh kết luận: 

1. Các Sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục khẩn trương, tích 

cực tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch theo các Văn bản 

chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh; Nêu cao tinh thần 

trách nhiệm tối đa của cả hệ thống chính trị, đồng loạt, tập trung trong công tác 

tuyên truyền, phổ biến về dịch bệnh, các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên 

các phương tiện thông tin đại chúng để người dân tích cực, chủ động thực hiện 

phòng, chống dịch bệnh có hiệu quả; việc thông tin đảm bảo chính xác, kịp thời, 

không gây hoang mang, lo lắng trong cộng đồng. Bảo đảo công tác phòng chống 

dịch với phương châm 4 tại chỗ: Dự phòng, cách ly, điều trị tại chỗ; cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, thuốc, dụng cụ phòng hộ theo yêu cầu tại chỗ; kinh phí tại 

chỗ; nhân lực tại chỗ. 

2. Đối với các hoạt động lễ hội: Giao Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ 

chức thực hiện đảm bảo các nội dung chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch về việc phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, di tích; tuy nhiên vẫn 

 
1 theo Quyết định số 104/QĐ-UBND ngày 31 tháng 01 năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
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phải đảm bảo các công tác chuẩn bị theo Kế hoạch đã được phê duyệt; tham 

mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo triển khai đối với các nội dung vượt 

thẩm quyền. 

3. Tạm thời cho học sinh các cấp trên địa bàn tỉnh nghỉ học 01 tuần (từ 

ngày 03 đến ngày 09 tháng 02 năm 2020) để ngành Y tế tổ chức phun hóa chất 

khử khuẩn, xử lý môi trường phòng dịch bệnh. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo 

thông báo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh triển khai thực hiện.  

4. Sở Y tế phối hợp với Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh và các đơn vị, 

địa phương có liên quan đẩy mạnh các biện pháp kiểm soát chặt chẽ bằng kiểm 

tra thân nhiệt đối với người nhập cảnh tại Cửa khẩu Quốc tế Bờ Y; có biện pháp 

kịp thời phát hiện, cách ly các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV; tạm thời dừng nhập cảnh đối với công dân Trung Quốc (lưu ý 

phương pháp ứng xử, giao tiếp trong quá trình làm việc ko để ảnh hưởng đến 

quan hệ đối ngoại); đóng chặt không cho nhập cảnh tại các cửa khẩu phụ, 

đường mòn, lối mở;  

5. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các đơn vị, 

địa phương có liên quan rà soát, thống kê số lượng lao động, chuyên gia từ 

Trung Quốc về quê ăn Tết chưa trở lại Tỉnh làm việc, kiểm soát chặt chẽ số lao 

động, chuyên gia đã quay trở lại Tỉnh làm việc và lao động là người nước ngoài 

di chuyển qua các vùng dịch trong thời gian công bố dịch bệnh nCoV. 

6. Đối với các huyện chưa thành lập Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do nCoV cấp huyện: Cần khẩn trương thành lập ngay, 

đồng thời ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV trên địa bàn để đáp ứng kịp thời với các tình huống dịch bệnh. Giao Ủy 

ban nhân dân các huyện, thành phố chỉ đạo Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị 

trấn thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

nCoV cấp xã và tổ chức triển khai hoạt động theo đúng quy định; kiện toàn, 

củng cố và duy trì hoạt động của Đội chống dịch cấp xã gồm các cán bộ y tế, 

Đoàn thanh niên, Hội Liên hiệp phụ nữ, Hội Chữ thập đỏ... để triển khai các 

biện pháp phòng, chống dịch tại các hộ gia đình. 

7. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương theo dõi sát tình hình diễn 

biến dịch bệnh ở Trung ương, trên địa bàn, đặc biệt là những vấn đề cần đáp ứng 

ngay mà trong kế hoạch chưa lường hết được để có phương án xử lý. 

8. Song song với các hoạt động phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV, các ngành, các cấp vẫn phải tổ chức thực hiện các nhiệm vụ 

trọng tâm về phát triển KTXH năm 2020 theo Kế hoạch đã đề ra. 

9. Sở Y tế: 

- Tham mưu bổ sung đại diện lãnh đạo Sở Công Thương, Cục quản lý thị 

trường, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh 

Kon Tum; theo đó hoàn chỉnh dự thảo Quyết định phân công nhiệm vụ thành 

viên Ban Chỉ đạo trình Ủy ban nhân dân tỉnh. 
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- Khẩn trương phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan bổ sung, 

hoàn chỉnh dự thảo Kế hoạch phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của vi rút Corona trên địa bàn tỉnh, trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê 

duyệt;  

- Triển khai việc mua sắm, bảo đảm cung ứng đầy đủ trang thiết bị, 

phương tiện, hóa chất, vật tư, bảo hộ cá nhân… theo nhu cầu của công tác chuẩn 

bị, dự báo dịch bệnh và tình hình thực tế, phục vụ cho phòng chống dịch bệnh 

nCoV trên địa bàn.  

- Sẵn sàng và triển khai được ngay kế hoạch/phương án tiếp nhận, phân 

luồng, thu dung, cách ly, cấp cứu, điều trị, chuyển tuyến các trường hợp nghi 

ngờ/mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV và các trường hợp tiếp xúc gần 

cần cách ly; đặc biệt cần kiểm nhiễm khuẩn chặt chẽ, không để lây nhiễm cho 

cán bộ y tế và lây nhiễm chéo cho bệnh nhân khác.  

- Thành lập các Đoàn kiểm tra, giám sát các địa phương, cơ quan, đơn vị 

tổ chức triển khai thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô 

hấp cấp do nCoV. Báo cáo và đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh xử lý nghiêm các 

địa phương, cơ quan, đơn vị, tổ chức thiếu trách nhiệm, lơ là, chủ quan trong 

công tác phòng, chống bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV trên địa bàn tỉnh. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh đến các địa phương, đơn vị triển khai thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- 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 MTTQVN tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể; 

- UBND các huyện, thành phố; 

- Các thành viên BCĐ theo  

QĐ số 104/QĐ-UBND ngày 31/01/2020; 

- CVP, PVP UBND tỉnh phụ trách; 

- Lưu VT, KGVX1,4 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Đình Cầu 
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